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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, principalmente, 
aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, 
muita gente está envol-
vida, e na maior parte do 
tempo, próximos uns aos 
outros. Tudo ficará bem!

SINOP

A Secretaria de Saúde de Sinop realiza hoje campanha de vacinação da gripe (H1N1, H3N2 e Influenza 
B) em pontos estratégicos de Sinop. A ação deve-se à baixa procura, pelas vacinas, por parte de alguns 
grupos de risco.                    Página -4

Divulgação

Clemerson menDes

Divulgação

Os prefeitos de 15 municípios do Nortão se reuniram para discutir medi-
das de combate ao novo coronavírus. Ficou decidido que serão investidos 
R$ 552 mil em equipamentos para instalação de 10 UTIs para Covid-19 no 
Hospital Regional de Sinop, que recebe pacientes das outras 14 cidades. A 
união é para evitar lockdown na região.             Página  - 4

Prefeitos juntam esforços para
evitar lockdown em 15 cidades

Sem leitos
de UTI até
o final
deste mês
Projeção de pesquisa-
dores da UFMT aponta 
que Mato Grosso não terá 
mais leitos de UTI para 
tratamento da Covid-19 a 
partir do dia 30. O estudo 
também aponta que, até 
o final de julho, o número 
de casos que irão precisar 
de UTI será o dobro do 
número de leitos disponí-
veis.              página  -4

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

NORTÃO



    

Brasileiros têm assistido, uns indigna-
dos, outros fascinados, a um conjunto 
de declarações públicas bem ao estilo 
do reizinho mandão

Há muito se sabe que a literatura infantil 
não é uma arte menor. Em diversos países, há 
livros destinados ao público infantil que são 
preciosas obras-primas, que não apenas edu-
cam, encantam e fazem sonhar as crianças, 
mas também, muitas vezes, encerram valiosas 
lições para os adultos.

Na literatura infantil brasileira, Ruth Rocha 
ocupa um lugar de destaque, pela premiadíssi-
ma qualidade de seus mais de duzentos livros e 
pelo sucesso de dezenas de milhões de exem-
plares vendidos em vinte e cinco idiomas.

Uma de suas obras mais conhecidas e popu-
lares tem como título “O Reizinho Mandão”.

Na estória, a morte de um rei sábio e justo 
leva ao trono seu herdeiro mimado e mandão. 
Além de criar leis absurdas, seu autoritarismo 
faz o povo literalmente perder a voz. De tanto 
mandar todo mundo calar a boca, as pessoas, 
por medo, se calavam e calaram tanto que es-
queceram como falar. Só quem falava com ele 
era um papagaio que repetia suas bobagens.

Ultimamente, os brasileiros têm assistido, 
uns indignados, outros fascinados, a um con-
junto de declarações públicas bem ao estilo do 
reizinho mandão: “Aqui quem manda sou eu! 
Ponto final! Se não fizer o que eu mando, eu de-
mito! Cala a boca! Etc. etc.” Tais falas podem ser 
analisadas sob múltiplos ângulos, do político ao 
psiquiátrico. Tentarei fazê-lo na perspectiva ju-
rídico constitucional.

Importante assinalar que o verbo mandar 
não existe na Constituição brasileira. De fato, 
nos 250 artigos do seu corpo permanente e nos 
114 das disposições constitucionais transitórias 
não há nenhum registro da expressão mandar 
ou de qualquer de suas variantes. Etimologica-
mente próximos, consta o termo mandante (de 
crime hediondo – art. 5, XLIII), mandado (de se-
gurança – art. 5, LXIX) e mandato (eletivo – art. 
14), bem como comandante (da Marinha, Exér-
cito ou Aeronáutica – art. 52). Assim, a nossa 
Carta Magna não é terreno fértil para o mando-

nismo de reizinhos e cortesãos.
Mentes primitivas possuem uma con-

cepção estritamente hierárquica das ins-
tituições. Sargento manda no cabo que 
manda no soldado.

Não é assim que funciona no Estado Demo-
crático de Direito. Governador não manda em 
prefeito e prefeito não manda em vereador. Juiz 
não manda em promotor e promotor não manda 
em delegado. O Executivo não se sobrepõe aos 
demais poderes, nem pode constranger a sua 
atuação. Só quem manda em todos é a Constitui-
ção.

E a Constituição impede até mesmo as mais 
altas autoridades de praticarem arbitrariedades. 
O chefe da polícia não pode abrir ou arquivar 
uma investigação para satisfazer interesses par-
ticulares ou familiares.

O chefe da Receita não pode aplicar penalida-
des ou conceder benefícios aos contribuintes de 
acordo com as suas preferências ideológicas. E 
o chefe desses chefes não pode obrigá-los a agir 
contra a lei. No livro de Ruth Rocha, as coisas não 
terminaram bem para o reizinho mandão. Na 
vida real, no Estado Democrático de Direito não 
há espaço para prepotências. Cidadãos não são 
súditos. Ninguém está acima da lei. Autoridades, 
a começar pelas mais elevadas, têm o dever de 
prestar contas.

Os mais altos dirigentes não possuem mais 
direitos do que os mais humildes. Ao contrário, 
têm maiores responsabilidades para conduzir 
programas e ações que assegurem efetividade 
aos direitos de todos. Os melhores estadistas não 
são os que gritam mais alto, mas os que sabem 
escutar com respeito os que deles divergem. O 
governante sábio não é o que pretende saber de 
tudo melhor do que todos, mas o que procura es-
tudar sempre e aprender todos os dias.

À época do seu lançamento em 1978, muitos 
interpretaram “O reizinho mandão” como uma 
obra crítica à ditadura militar que oprimia os 
brasileiros. Sua releitura nos dias de hoje pode 
ser útil para desnudar o ridículo do autoritaris-
mo e realçar o valor da liberdade.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TCE-MT

O reizinho 
mandão

LUIZ HENRIQUE LIMA
Sem olhar os e-mails
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o currículo foi enviado por e-mail e a 
resposta, com o agendamento, foi en-
caminhada da mesma forma. Quando 
o cidadão leu haviam passado dois dias 
da data. Quase em desespero ele ligou 
para a empresa, onde foi informado que 

a contratação já havia 
sido feita.

Pois é, pessoal, co-
municação é coisa sé-
ria, e não custa nada 
verificar, com frequên-
cia, se alguém enviou 
uma mensagem. Você 
pode, inclusive, auto-
matizar essa tarefa em 
seu celular, configu-
rando para que ele ve-
rifique periodicamente 
sua caixa de e-mail, 

informando quando algo novo aparecer 
por ali. Precisamos, sempre, utilizar a 
tecnologia a nosso favor.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Fone: 66 3535-1000

Quando você for verificar seus e-mails é sempre importante olhar 
também as pastas de spam (lixo eletrônico). Não são raros os casos 
em que os filtros não funcionam corretamente e jogam nessas pastas 
mensagens importantes. Eu mesmo tive atrasos expressivos em 
um recebimento alguns meses atrás por não ter verificado tal pasta 
a tempo de emitir uma nota fiscal para receber no mês, tendo que 
aguardar até o mês seguinte para que a “grana” caísse na conta.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Por mais que a tecnologia tenha nos 
oferecido ferramentas de comunicação 
instantânea com os mais variados per-
fis e finalidades, o e-mail ainda é ampla-
mente utilizado. Tudo bem que ele não 
tem mais aquele “brilho” de outros tem-
pos e conseguimos, 
por vezes, substi-
tui-lo por outras 
ferramentas mais 
“práticas”, mas ele 
ainda faz parte da 
vida de uma boa 
parte das pessoas 
que utilizam a in-
ternet em seu dia a 
dia.

A quantidade de 
e-mails enviados e 
recebidos depen-
de, basicamente, do perfil do usuário. 
E é justamente quem não se comunica 
por esse meio com tanta frequência que 
acaba tendo problemas de “esquecer” de 
verificar sua caixa de entrada, ficando 
alguns dias (ou semanas) sem conferir 
se chegou alguma mensagem.

Isso pode, sim, causar alguns “preju-
ízos” para a pessoa. Já vi, por exemplo, 
usuários desatentos perdendo desde 
uma simples promoção até o agenda-
mento para entrevista de emprego. Sim, 

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, por meio das se-
cretarias de Meio Ambien-
te, Agricultura Familiar, 
Desenvolvimento Econô-
mico, Segurança Pública 
e Ministério Público Es-
tadual (MPE) recebeu 71 
veículos. A nova frota irá 
apoiar as ações realizadas 
pelo Estado para combater 
o desmatamento ilegal e 
fortalecimento das cadeias 
produtivas sustentáveis.

O investimento de R$ 3,2 
milhões na locação dos ve-
ículos de passeio e camio-
netes foi feito com recursos 
do Programa REED+For 
Early Movers (REM), viabi-
lizados pelos governos da 
Alemanha e Reino Unido, 
pelo período inicial de 12 
meses.

“A proteção ao Meio Am-
biente e o fomento à Agri-
cultura Familiar andam de 
mãos dadas. Esses veículos 
vão reforçar as políticas 
públicas em andamento e 
colaborar para a preserva-
ção. O fortalecimento das 
cadeias produtivas garante 
mais qualidade de vida e 
fonte de renda a milhares 
de famílias de pequenos 
agricultores. E o combate 
ao desmatamento ilegal e 
queimadas, além da pre-
servação por si só, consoli-
da Mato Grosso como um 
estado sustentável”, projeta 
o governador Mauro Men-
des.

Nesta fase, a Empresa 
Mato-grossense de Pesqui-
sa, Assistência e Extensão 
Rural (Empaer) vai receber 
58 veículos para apoiar a 
execução dos subprogra-
mas de Agricultura Fami-
liar e Produção Sustentá-
vel, conduzidos pela Seaf e 
Sedec, respectivamente. A 

Assistência Técnica e Extensão Rural serão executados em 39 cidades

Governo recebe 71 veículos para
fortalecer produção sustentável
FLORESTA EM PÉ | Veículos irão apoiar ações de combate ao desmatamento ilegal

Foto: Christiano antonuCCi

Empaer é responsável pela 
Assistência Técnica Ru-
ral e vai prestar vai prestar 
atendimento a 5.750 agri-
cultores familiares, povos 
indígenas, comunidades 
tradicionais e médios pro-
dutores.

O presidente da Empa-
er, Renaldo Loffi, explica 
que os serviços serão exe-
cutados em 39 municípios 
do Estado e os técnicos vão 
atender as cadeias produ-

tivas da pecuária leiteira, 
fruticultura, culturas pere-
nes e pecuária de corte em 
sistema para cria de bezer-
ros. Os veículos e os equi-
pamentos de informática 
vão atender os municípios 
das regiões de Cuiabá, Alta 
Floresta, Juína, Rondonó-
polis e Sinop.

De acordo com Loffi, o 
Programa REM com essas 
aquisições dará um impor-
tante impulso aos trabalhos 

já realizados pela empresa, 
proporcionando mais efi-
ciência às atividades. Con-
sidera a iniciativa de suma 
importância e de enorme 
impacto ambiental e social. 
Os técnicos da Empaer se-
rão responsáveis pela assis-
tência técnica contínua e a 
implantação de boas práti-
cas nas cadeias produtivas.

FISCALIZAÇÃO
Já Sesp, por meio do Ba-

talhão de Policia Militar de 
Proteção Ambiental (BPM-
PA), Sema e Ministério Pú-
blico estadual receberam 
um total de 13 veículos que 
irão apoiar as ações de fis-
calização para o combate 
do desmatamento ilegal e 
outros crimes contra a flo-
ra. O Programa REM re-
munera e premia o esforço 
de mitigação das mudan-
ças climáticas de pioneiros 
do REDD+ (Early Movers). 

Mato Grosso, ao longo dos 
últimos onze anos, reduziu 
o desmatamento em 86% se 
credenciando para partici-
par do programa. Além dis-
so, lançou na Conferência 
do Clima, em Paris, a Estra-
tégia Produzir, Conservar e 
Incluir (PCI), iniciativa iné-
dita que integra atores do 
governo, iniciativa privada 
e terceiro setor em prol do 
desenvolvimento sustentá-
vel.



Vagas de Emprego
1- Operador de máquina plasma e corte 
a laser, com experiência e conhecimento 
em AutoCAD; 
2-Auxiliar administrativo I, com experiên-
cia em faturamento;
3- Auxiliar de almoxarifado, com expe-
riência com almoxarifado / estoque e 
recebimento de mercadorias;
4-Telefonista, disponibilidade meio perío-
do, conhecimento em informática básica;
5-Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
6- Enfermeira, com COREN ativo;
7- Auxiliar contábil, curso técnico em 
contabilidade ou cursando ensino supe-
rior                       em contabilidade, com 
experiência; 
8- Atendente de padaria, com experiência 
em atendimento; 
9-Auxiliar fi nanceiro, com experiência; 
10-Conferente, com experiência;
11-Motorista e Montador, com experi-
ência;
12-Vendedora, com experiência em redes 
sociais; 
13-Operadora de caixa, com experiência; 
14-Secretária do lar, com experiência e 
referências; 
15-Auxiliar de farmácia, 12/36 – perí-
odo diurno e noturno, cursando ensino 
superior.

Caso tenha alguma vaga ao qual se 
interessem fi quem à vontade em nos procurar, 

teremos o maior prazer em recebê-los. 
Lembrando que o encaminhamento é feito 

de acordo com o perfi l e são realizados das 
07h30min às 10h30min e das 13h30min às 

16h30min. 

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 025/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria 
Municipal n° 545 de 10 de junho de 2020, faz saber que a licitação modalidade 
Pregão Eletrônico – SRP nº 025/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E UNIFOR-
MES A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS, CAMPANHAS E PROJETOS 
ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Por 
interesse próprio da Administração, o Pregoeiro torna pública a SUSPENSÃO 
temporária da Licitação Pregão Eletrônico – SRP nº 025/2020. Peixoto de Aze-
vedo, 26 de junho de 2020.

Emerson Nunes Freitas
Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020– RETIFICACAO VALOR

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 
LIBERDADE – AVENIDA MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT ATRAVÉS DO CONVÊNIO 896149/2019 MINISTÉRIO DO DE-
SENVOLVIMENTO REGIONAL- MDR/CAIXA E MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO-MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇA-
MENTÁRIAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”. Na fase 
de habilitação, a empresa CONTRUTORA DETERRA LTDA, ONDE LIA-SE 
com valor de R$ 863.595,76 LÊ- SE R$ 863.575,76 foi declarada habilitada 
na fase de proposta e habilitação. Peixoto de Azevedo-MT, 26 de Junho 2020.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA
Presidente – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT
RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº117/2020
Tomada De Preços Nº 006/2020, A Prefeitura Municipal De Confresa/Mt Torna 
Pública, Para O Conhecimento Dos Interessados, O Resultado Do Processo 
Licitatório Na Modalidade Tomada De Preços Nº006/2020, Conforme Segue: 
Objeto: Contratação De Empresa De Engenharia Para Executar A Implanta-
ção De Melhorias Sanitárias Domiciliares No Municipio De Confresa/Mt, Con-
forme Projeto Basico, Memorial Descritivo E Planilha Orçamentaria Anexas, 
Detalhado Do Convenio Nº 00461/2017 Celebrado Entre A Fundação Nacional 
De Saúde – Funasa E O Municipio De Confresa/Mt. Adjudicado/Homologado 
Para A Empresa:  Bra Engenharia Eireli-Me Cnpj:18.916.465/0001-52 End: Rua  
C-150  Qd 289  Lt 04 Sala 02,   Jardim America , Cep.: 74.275-090,  Goiania 
- Go.  Fone:  62-9.9920-8635   Ou  62-3565-8038   Email Braengenharia@
Hotmail.Com  Representante:  Bruno Rodrigues Albuquerque Vencedora Do  
Item: 01 No Valor Global De  R$ 388.709,43 (  Trezentos E Oitenta E Oito  Mil 
E Setecentos  Nove Reais E Quarenta  E Três Centavos). Confresa-Mt, 26  De   
Junho  De  2020.

CEZAR  QUEIROZ  DA SILVA
Presidente da C.P.L - Portaria nº002/2020
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

LAERCIO JOSÉ DE SOUZA 80749623187, estabelecido 
na Avenida Cascavel, nº 385, Distrito Industrial, Sinop/
MT, inscrito no CNPJ nº 20.300.390/0001-22, Torna Públi-
co que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/MT, a 
Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença 
de Operação – LO da atividade de Fabricação de Artigos 
de Serralheria. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria Fer-
nanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

BALANÇAS NORTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SER-
VIÇOS DE BALANÇAS EIRELI, estabelecido na Avenida 
Foz do Iguaçu, nº 616, Jardim Terra Rica, Sinop/MT, ins-
crito no CNPJ nº 24.342.332/0001-12, Torna Público que 
requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do município de Sinop/MT, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Ope-
ração – LO da atividade de Manutenção e Reparação de 
Máquinas. Não foi determinado EIA/RIMA.
Maria Fernanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

ROSANIA RAMOS DE OLIVEIRA - ME CNPJ n° 
12.410.282/0001-84 torna público que requereu Comissão 
de Municipalização de Licenciamento mbiental Colíder 
- MT, a Licença de Operação da empresa denominada, 
AUTO FOSSA COLÍDER, Localizada na AV. TANCREDO 
NEVES Nº331, CENTRO, SETOR LESTE no Município de 
Colíder – MT

JOEL PEREIRA ALEXANDRE EIRELI ME, CNPJ nº 
23.616.926/0001-01, localizado na rua dos Aricuris, 205, 
bairro jardim das oliveiras, torna público que requereu a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, a Renovação da Licença de Operação (LO), 
para atividade de coleta e transporte de resíduo não peri-
goso, no município de Sinop-MT.

FINGER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 
ME, estabelecido na Rua das Tamareiras, nº 222, zona 
01, Jardim Botânico, Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 
27.854.107/0001-53, Torna Público que requereu junto a 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável do município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO da 
atividade de Construção de Condomínio Unifamiliar, loca-
lizado na Rua Marina Azevedo Schneider esq. c/ Rua dos 
Curiós, nº 550, lotes nº 01/02, quadra nº 16, Residencial 
Bella Suíça II, Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.
Maria Fernanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

A Ofi cial do Registro de Imóveis de Feliz Natal – MT, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o que dispõe o artigo 216-A, §§ 4º e 14 da Lei n° 6.015/73 c/c 
Art. 11, do Provimento n° 65/2017 do CNJ, FAZ SABER a terceiros interessa-
dos, em especial à ELETRO AMAZÔNIA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 
com endereço em lugar incerto e não sabido, que se encontra em trâmite nesta 
serventia, pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, Protocolo nº 
14814, de 13 de março de 2020, com os seguintes dados: Requerentes: GIL-
MAR OTONE CALDEIRA e sua esposa ALDEVINA APARECIDA AGULHON 
CALDEIRA, brasileiros, empresários, casados, ele, portador da CI RG nº 
30142403 SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 390.287.719-72, ela, portadora 
da CI RG nº 655.943 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 621.598.441-87, resi-
dentes e domiciliados na Rua dos Buritis, 855, Jardim Paraíso, no município de 
Sinop-MT. Identifi cação do imóvel usucapiendo: Lote nº 12 (doze), da Quadra 
nº 32 (trinta e dois), com a área de 614,80 m² (seiscentos e quatorze metros e 
oitenta centímetros quadrados), situado no Loteamento Cidade Feliz Natal, no 
município de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, dentro dos seguintes limites 
e confrontações: - AO NORTE:- Com o lote 13, por 40,00 metros; AO LESTE:- 
Com o lote 08, por 0,37 metros e lote 07, por 15 metros; AO SUL:- Com o lote 
nº 11, por 40,00 metros; AO OESTE:- Com a Avenida Maravilha, por 15,37 
metros. Ficam, dessa forma, CIENTIFICADOS de que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTI-
FICAÇÃO, poderão apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, 
sito na Rua Pinhalzinho, 542, Centro, em Feliz Natal - MT, nos dias úteis, no 
horário das 09h00min às 17h00min, IMPUGNAÇÃO ao referido procedimento.

Feliz Natal-MT, 26 de junho de 2020.
Daniela Sauer

Registradora de Imóveis
27,30/06/2020

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

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

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

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

27° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ/MF 
Nº 34.920.425/0001-30, no valor global de R$ 29.004,00 (VINTE E NOVE MIL E QUATRO 
REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os 
itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL 
PLANTONISTA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 016/2020 
DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por 
preço fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de junho de 2020. 
 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

INSCRIÇÃO N° 022/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa 
M.A. DA CRUZ CLINICA ME COM CNPJ N° 16.422.969/0001-90, fora julgada APTA ao EDITAL N° 
016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no segmento de MÉDICO 
CLINICO GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos 
legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de junho de 2020. 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
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O Município de Nova Mutum/MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 23 de Junho 2020, com 
início às 09:10, tendo como 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 das 
quais foram vencedoras as empresas: Lote 001 - Itens 177226, 183020, 
220282, 220284, 220286, 220287, 220288, 220289, 220290, 220291, 
220292, 220308, 226476, 226479, 226480, 226481, 226483, 226484, 
226486, 226511, 226513, 226515, 226516, 226531, 226533, 226534, 
819971, 819972, 819975, 819976, 819978, 819979, 819980, 823338, 
823339, 823340, 827284, 827285, 827286, 827287, 827288, 827290, 
827331, 832472, 832473, Lote 002 - Itens 11914, 191871, 221383, 
819941, 819950, 819951, 819952, 819953, 819956, 819957, 819961, 
819962, 819964, 819965, 823348, 827543, 832474, 832475, 832489, 
832490, 832491, Lote 003 - Itens 220255, 220256, 220257, 220258, 
220259, 220260, 220264, 220265, 220266, 220270, 226488, 226489, 
226490, 226492, 226493, 226494, 226495, 226496, 226498, 226499, 
226500, 226501, 226502, 226545, 819973, 819974, 819977, 819983, 
819984, 823337, 823344, 823345, 823346, 823347, 827547, 827548, 
Lote 004 - Itens 823353, 823354, 823355, 823356, 823357, 823358, 
823359, 823360, 823362, 823363, 823364, 823365, 823366, 823367, 
823369, 823371, 823372, 823401, 823402, 823403, 823404, 823405, 
823406, 823407, 823408, 823409, 823410, 823411, 823412, 823414, 
823415, 823416, 823420, 823421, 823422, 823423, 823424, 823425, 
823426, 823427, 823428, 823429, 823430, 823431, 823432, 823433, 
823434, 823435, 823436, 823437, 823438, 823439, 823440, 823444, 
827540, 832507, 832508, ZARDO MANUTENCAO E ASSISTENCIA 
TECNICA ODONTO HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 16.870.629/0001-22 no valor de R$ 385.109,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020

Nova Mutum - MT, 25 de Junho de 2020.

AVISO DE RESULTADO

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete Marchioro Barbieri

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a retificação do edital de TOMADA DE 
PREÇO Nº 014/2020, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA NO 
LOTEAMENTO INDUSTRIAL, COM ÁREA A SER CONSTRUIDA DE 
1.116,78M², LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO”. 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.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 014/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 014/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
POLICLÍNICA NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL, COM ÁREA A SER 
CONSTRUIDA DE 1.116,78M², LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial 
de Sorriso MT), DO DIA 16 DE JULHO DE 2020, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de 
Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 
13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.
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DA REPORTAGEM

Projeção de pesquisado-
res da Universidade Federal 
(UFMT) aponta que Mato 
Grosso não terá mais leitos 
de Unidades de Terapia In-
tensiva (UTIS), para trata-
mento da Covid-19 a partir 
do dia 30 de junho. O estudo 
elaborado pelo Instituto Fe-
deral de Mato Grosso (IFMT) 
e publicado nesta semana, 
também aponta que, até o 
final de julho, o número de 
casos que irão precisar de 
UTI será o dobro do número 
de leitos disponíveis.

A nota técnica, intitula-
da “Demanda por UTIs em 
Mato Grosso em decorrên-
cia da pandemia da covid-19: 
situação e projeção para as 
macrorregiões de saúde” 
apresenta a oferta e distri-
buição de leitos clínicos e de 
UTI para atendimento aos 
casos de Covid-19 em MT, 
além de fazer projeções so-

bre a evolução da doença e, 
consequentemente, da de-
manda por leitos de UTI.

“Pelas estimativas, se a 
velocidade com que vem 
surgindo novos casos da do-
ença não sofrer alterações, 
em poucos dias poderemos 
enfrentar o colapso do siste-
ma público de saúde, com a 
impossibilidade de atender 
adequadamente casos graves 
da doença”, afirmam os pes-
quisadores.

Na verdade, em cinco das 
seis macrorregiões de saúde 
de Mato Grosso, o número 
de leitos de UTI disponíveis 
já apresentava saturação no 
dia 21 de junho, sendo a ex-
ceção a macrorregião Cen-
tro-Norte, onde fica Cuiabá e 
Várzea Grande. “Isso implica 
que a demanda não atendida 
nos hospitais de referência 
desses lugares provavelmen-
te tem sido regulada por os 
hospitais da região de Cuiabá 
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Pode faltar leitos de UTI até o dia 30 de junho 

Repasse deve ser feito na próxima terça 

Mato Grossopode ficar sem leitos 
de UTI antes do final do mês
ESTADO DE ALERTA | Novo coronavírus: a projeção foi feita por pesquisadores da UFMT

NORTÃO

Prefeitos fazem cota para 
implantar leitos de UTI

SINOP

Seis locais estarão 
vacinando contra a 
gripe neste sábado

DA REPORTAGEM

G1-MT

Os prefeitos de 15 muni-
cípios do Nortão se reuni-
ram nesta semana para dis-
cutir medidas de combate ao 
novo coronavírus na região. 
Na reunião, ficou decidido 
que serão investidos R$ 552 
mil em equipamentos para 
instalação de 10 Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
para Covid-19 no Hospital 
Regional de Sinop, que rece-
be pacientes das outras 14 ci-
dades. O dinheiro foi doado 
pelas Câmaras Municipais e 
será aplicado por meio do 
consórcio público de saúde 
Vale do Teles Pires. A cota foi 
proporcional ao número de 
habitantes de cada cidade. O 
repasse deve ser feito na pró-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Saúde de 
Sinop realiza, neste sábado 
(27), campanha de vacinação 
da gripe (H1N1, H3N2 e In-
fluenza B) em pontos estra-
tégicos de Sinop. A ação de-
ve-se à baixa procura, pelas 
vacinas, por parte de alguns 
grupos de risco. As doses 
serão disponibilizadas para 
os doentes crônicos, pesso-
as com deficiência, cami-
nhoneiros/motoristas com 

xima terça (30) e a intenção, 
segundo os prefeitos, é que 
as UTIs estejam instaladas 
até o dia 5 de julho. Atual-
mente, dos 20 leitos disponí-
veis exclusivamente para Co-
vid-19, apenas três estão no 
Hospital Regional de Sinop. 
De acordo com os prefeitos, 
a união entre os municípios 
é para que seja evitado um 
lockdown na região. O con-
sórcio que a estrutura que 
será instalado no Hospital de 
Sinop vai permanecer após 
a pandemia para atender 
outros pacientes. Durante a 
reunião, as prefeituras tam-
bém decidiram elaborar um 
documento com medidas de 
combate unificadas, já que 
há a transição dos morado-
res entre os municípios do 
norte diariamente.

carteira C, D e E, gestantes, 
puérperas, adultos de 55 a 
59 anos, professores e, prin-
cipalmente, para as crianças 
de seis meses a menores de 
seis anos. As equipes de vaci-
nação estarão localizadas, das 
8h às 17h, na Praça da Bíblia, 
na Praça P-18 (Av. Itaúbas 
com Av. Palmeiras), no esta-
cionamento o supermercado 
Machado da André Maggi, 
estacionamento da Igreja São 
Cristóvão, no Salão Paroquial 
do Alto da Glória e na Unida-
de Básica de Saúde Sabrina.

e Várzea Grande”, explicam.
A distribuição desigual 

no número de leitos de UTI 
também é responsável por 
essa situação. Embora todas 
as macrorregiões possuam 
leitos de UTI exclusivos para 
casos de covid-19, estes es-
tão distribuídos em apenas 
nove dos 141 municípios do 
estado: “A flexibilização das 
medidas de distanciamento 
social contribui para a disse-
minação da doença, manten-
do o número crescente de 
casos novos e óbitos. As con-
sequências serão ainda mais 
devastadoras se os serviços 
de saúde não atenderem ao 
progressivo aumento da de-
manda caracterizada pelo 
crescimento exponencial do 
número de casos de covid-19 
em Mato Grosso e em suas 
macrorregiões”.

De acordo com as proje-
ções, se a taxa de contágio 
não for reduzida, até o final 

de julho, o número de casos 
de covid-19 que necessitarão 
de leitos de UTI será o dobro 
do número de leitos de UTI 
disponíveis para a doença 
em todo o estado.

Os resultados apresenta-
dos nesta Nota Técnica fo-
ram produzidos a partir de 
dados sobre a COVID-19 di-
vulgados pela na Secretaria 
de Saúde do Estado de Mato 
Grosso. Dados populacio-
nais referem-se a estimativas 
para 2020 do Programa das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD).

Fizeram parte da pesqui-
sa os professores Ana Paula 
Muraro e Lígia Regina de 
Oliveira, do Instituto de Saú-
de Coletiva (ISC); Emerson 
Soares dos Santos, do De-
partamento de Geografia; 
Moisés dos Santos Cecco-
nello, do Departamento de 
Matemática; e Ruan Carlos 
Ramos da Silva, do IFMT.


