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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!

CARLINDA

Com mais de 20 anos de existência, município tem menos de 5 km de ruas pavimentadas. Serão pavi-
mentados 6 mil metros de 3 ruas da área central.                Página 2

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Um crime passional – feminicídio seguido de suicídio – foi registrado na 
manhã de sábado em Santa Carmem. A professora Keylane Costa Martins 
morreu carbonizada dentro do carro dela. O suspeito é o ex-namorado, 
Carlos Eduardo Cordeiro da Luz, cujo corpo foi encontrado pendurado pelo 
pescoço a poucos metros do veículos em chama.                     Página  - 4

Crime passional tira
a vida de professora

Católica
suspende
as missas
presenciais
Levando em conta o 
aumento considerável do 
número de casos e mor-
tes causadas pela Co-
vid-19, a igreja católica de 
Sinop decidiu suspender 
as missas presenciais. A 
decisão foi tomada em 
conjunto e a medida é por 
tempo indeterminado. 
Com a nova decisão, as 
missas serão transmiti-
das de maneira online.
             página  -4

PAVIMENTAÇÃO DO CENTRO

SANTA CARMEM



    

No calor do momento, aconselhou 
esconder o filho do deputado em sua 
chácara, pois fica em local pouco co-
nhecido e isolado

Padaria “Siciliana”, eram 8h da manhã, 
um local tradicional no centro da cidade. 
O melhor café expresso na cidade. Os pães 
eram receitas tradicionais italianas. As mas-
sas mais caras e deliciosas. Lá estava Barony, 
o advogado, tomando seu café e lendo jornal. 
Hábitos diários, quase uma procissão de fé.

Na televisão, no noticiário da manhã, o 
apresentador anuncia uma operação policial 
na cidade, um furo de reportagem. Nesta hora 
Barony, congela, e mira a TV. Vê sair algemado 
Roque, filho do deputado Lacerda. O advogado 
olha seu celular, mais de mil mensagens, os 
olhares do seleto público se voltam para ele, 
pois a operação foi na sua chácara.

Barony tenta se acalmar, pois já passa-
ra por coisa pior, e se lembra de sua origem. 
Filho de uma polaca que chegou grávida ao 
Brasil, criado nas ruas da cidade, pois a mãe 
tuberculosa morreu poucos anos depois. Aos 
10 anos, fazia parte de um grupo de garotos de 
rua, e em vivia de vender jornais e pequenos 
golpes, morando aqui e acolá.

Numa dessas ocasiões foi pego tentando 
bater uma carteira, e nesta ocasião estava 
presente Lacerda. Na época era prefeito, que 
mandou soltar o garoto, e descobriu em Ba-
rony um potencial. O menino, então, é man-
dado a um internato, onde recebe educação 
formal, e depois já adolescente vai estudar 
Direito.

Forma-se com honras, e desde então tem 
apenas um cliente, o deputado Lacerda, que 
se tornara um político influente na região, 
sendo sempre associado à figura do político 
“que rouba, mas faz”.

A padaria já estava cercada de jornalistas, 
esperando o advogado Barony sair, pois Don 
Fabrício, dono da padaria, proibiu a entrada 
da imprensa. Era o momento de ser racional, 
tentar explicar à impressa por que Roque es-

tava escondido em sua propriedade, pois 
o filho do deputado estava ligado a um 
escândalo de obras superfaturadas, pro-
pinas e tráfico de drogas.

Em outras ocasiões ele já aconse-
lhara Lacerda a controlar a cobiça do filho, e 
argumentou que uma coisa era o esquema de 
propinas de Brasília, empresas fantasmas e la-
ranjas, outra coisa era o tráfico de drogas, coi-
sa que as autoridades envolvidas na corrupção 
não iriam aceitar.

Mas Roque não ouviu nem ao pai, nem ao 
advogado, e foi pego quando um avião mono-
motor caiu em uma fazenda, carregado de pas-
ta-base de cocaína. E para piorar, o acidente 
se deu na propriedade de inimigo político do 
deputado Lacerda, e assim começou a desmo-
ronar o esquema de Roque.

No calor do momento, aconselhou esconder 
o filho do deputado em sua chácara, pois fica 
em local pouco conhecido e isolado. Combi-
nou com o deputado que iriam esperar a poei-
ra baixar, e por meio do poder e influência de 
Lacerda, iria arrumar um “laranja” e limpar a 
ficha do filho.

A TV anuncia Plantão Extraordinário, em 
coletiva de imprensa. Roque, o filho do depu-
tado, incrimina o advogado Barony, diz ter pro-
vas de sua inocência. Neste momento, seu ce-
lular reservado toca, uma linha segura, direta 
com o deputado, e no desespero ele atende e 
ouve de Lacerda: “Não é nada pessoal, são ape-
nas negócios”, e desliga. Neste momento, Ba-
rony sabe que ele é o “laranja” da vez, que será 
assassinado, pois também é um arquivo vivo.

Ao se levantar, sente uma dor no peito. Um 
tiro, e depois outro, pois a polícia entrou na pa-
daria atirando. No relatório do comandante da 
operação, consta que o advogado tentou sacar 
uma arma, e isso justificaria a ação letal da po-
lícia, e que não havia nenhum celular com a 
vítima. Ditado Siciliano: “Amigos e Negócios: 
Água e Azeite”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma 
pandemia: o advogado

EDUARDO FACIROLLI
Tempo insuficiente?
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mesmo em outro, que está na mesa ou 
no bolso, existe um universo de diver-
são, interação e perda de tempo.

Seria mais ou menos o mesmo que 
ter um bolo confeitado ao lado da estei-
ra que você está correndo, na academia, 
ou um barril de chopp em uma reunião 

do AA. Tudo ali, ao seu alcance, 
sem que você possa aproveitar.

Uma inocente “escapadinha” 
pode te arrastar para um “uni-
verso paralelo” extremamente 
perigoso, fazendo com que você 
não consiga voltar à sua “reali-
dade” em pouco tempo. E, nesse 
mundão tecnológico, tempo é 
dinheiro, estudo, produtividade 
e mais um monte de coisa im-
portante. E não tenho que dizer 

que muita gente que reclama de tempo 
insuficiente está apenas “presa” nesse 
“universo paralelo” por mais tempo do 
que deveria, não é mesmo?

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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A vida moderna é dinâmica. A pos-
sibilidade de resolver uma infinidade 
de coisas sem sair do lugar faz com que 
tenhamos uma exigência maior, uma 
necessidade de cumprir um número 
mais expressivo de tarefas. Somos mais 
produtivos e isso é uma “exigência” do 
mundo tecnológico. Te-
mos que fazer o melhor 
uso possível de tudo 
que temos à nossa volta 
e não nos deixar “engo-
lir” pelas diversas pos-
sibilidades que cada 
recurso oferece.

Mas, evidentemen-
te, muita gente tem di-
ficuldade em conviver 
com tanta exigência, 
produzir e não se “perder” em meio aos 
recursos disponíveis, especialmente à 
internet. Sim, nossa maior amiga-vilã: 
ela é responsável por boa parte da evo-
lução que vivemos, usamos e interagi-
mos atualmente, mas é uma das maio-
res “culpadas” por nosso tempo jogado 
fora.

O problema não está, necessaria-
mente, na internet, mas no usuário. 
Sim, aquele que tem que manter a con-
centração no trabalho ou nos estudos 
sabendo que, no mesmo dispositivo ou 

DA REPORTAGEM

Dar adeus à poeira e ter 
as ruas do centro da cidade 
com asfalto de qualidade 
será realidade em breve em 
Carlinda. As obras de pavi-
mentação serão realizadas 
pelo Governo do Estado e 
pela Prefeitura de Carlinda 
através de um convênio fir-
mado nesta semana.

Serão pavimentados 
6.128,07 metros das Ruas 
Ipês, das Palmeiras e das 
Figueiras, localizadas na 
área central, que hoje ain-
da sofre com a falta de as-
falto. Com mais de 20 anos 
de existência, o município 
tem menos de cinco km de 
ruas pavimentadas.

De acordo com a prefeita 
Carmen Martines, asfaltar 
essa área era um anseio an-
tigo dos moradores, que se 
concretiza após a união de 
esforços com o Governo do 
Estado. 

Por meio do convênio, 
a Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logísti-
ca (Sinfra) vai repassar re-
cursos à prefeitura, que 
contribuirá com uma con-
trapartida financeira para 
executar a obra.

“Desde que assumi, em 
2017, estamos trabalhando 
em busca desse asfalto. Na 
gestão passada insistimos, 
tentamos e nada. A gestão 
mudou, começamos de 
novo, atualizamos os proje-
tos e agora fomos contem-
plados com essa boa notí-
cia”, afirmou a prefeita.

Ao todo, serão investi-
dos R$ 409 mil, sendo que 
a Sinfra vai destinar R$ 400 
mil e a contrapartida do 
município será de R$ 9 mil. 
“Sem esse apoio seria im-
possível realizar essa obra. 
O município é pequeno, 
temos uma arrecadação pe-
quena e muitas demandas”, 
garantiu.

Ainda segundo a prefei-
ta, a pavimentação das ruas 
do centro é a primeira eta-

Serão pavimentados 6 mil metros de 3 ruas 

Parceria garante pavimentação
CARLINDA | Com mais de 20 anos de existência, município tem menos de 5 km de ruas pavimentadas

Foto: Marcos Vergueiro

pa de obras que ela espera 
receber no Município. Isso 
porque ela já protocolou 
um pedido de novo convê-
nio para pavimentar a rua 
principal da cidade, que faz 
parte desse mesmo projeto 
de melhorar a área central 
de Carlinda.

“Essas ruas que já foram 
beneficiadas com os recur-

sos são paralelas a essa que 
vamos pedir novo convê-
nio. Estamos aguardando 
e acredito que consegui-
remos avançar ainda mais 
com o apoio deste governo 
que está sendo muito efi-
ciente e proporcionando 
muitas melhorias”, disse.

Com o convênio forma-
lizado, a Prefeitura já lan-

çou edital para contratação 
de empresa de engenharia 
responsável pela execução 
da obra. A expectativa é de 
que a emissão da ordem de 
serviço ocorra já mês de 
agosto.

Para o secretário de In-
fraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira, a re-
alidade da cidade de Car-

linda é mais um exemplo 
de como as parcerias com 
os Municípios podem pro-
porcionar a execução de 
importantes obras que vão 
transformar a vida do cida-
dão mato-grossense.

“Quando se fala em 
obras de asfalto não é ape-
nas pensando no produtor, 
no escoamento da produ-

ção, mas também no cida-
dão, que ganha mais dig-
nidade, mais qualidade de 
vida e mais saúde com as 
ruas e rodovias asfaltadas. 
E esse é compromisso des-
te governo Mauro Mendes, 
fazer obras de qualidade, 
gastando com eficiência, 
em prol de todo o cidadão”, 
encerrou.



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 financeiro, 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 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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT
AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇO Nº 10/2020
Processo Administrativo Licitatório nº 44/2020

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 02/2020, 
no município de Santa Carmem, torna público em conformidade com a lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores para conhecimento dos interessados, que na 
licitação modalidade Tomada de Preço Nº 10/2020. Objetivando a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER NO 
MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - MT.
Com abertura no dia 08/06/2020 e homologado dia 29/06/2020, sagrou-se ven-
cedora do respectivo processo a empresa: J M NAVES DE OLIVEIRA EIRELI 
ME inscrita no CNPJ Nº 31.839.513/0001-14 por apresentar o valor global de 
R$ 523.026,58 (quinhentos e vinte e três mil, vinte e seis reais e cinquenta e 
oito centavos).
Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 29 de junho de 2020. 

MAITÊ SEHNEM
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 031/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 505/2019, 
faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Eletrôni-
co - SRP nº 031/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
040/2008, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para 
seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando: “REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE POSTES 
DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 
NO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Início da Sessão 10/07/2020 - Horário: 13:30 horas (horário de 
Brasília). O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou bai-
xado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.
mt.gov.br e no site telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações no Paço 
Municipal Milton José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, 
Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da 
BLL (41) 3042-9909. Peixoto de Azevedo/MT, 29 de Junho de 2020.

Emerson Nunes Freitas
Pregoeiro

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, 

VENDAS
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

AJB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, inscrito 
no CNPJ:17.360.178/0001-46, torna público que reque-
reu Secretaria Estadual de Meio Ambiente SEMA-MT, a 
mudança de titularidade da LO nº 310254/2014 referente 
à atividade “comércio varejista de combustíveis para ve-
ículos”, situado à Rua Luiz Mena, nº 614 Bairro Centro, 
Matupá-MT

METAL NOBRE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 
12.365.651/0001-64 localizada Na Av. São Luiz, nº 5555-
N, Setor 14, Quadra 07, Lote 08A, Distrito Industrial III, 
município de Lucas do Rio Verde/MT torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde – SAMA/LRV a LP, 
LI e LO de ampliação para a atividade de “Fabricação de 
estruturas metálicas”. Responsável Técnico: ENG. SANI-
TARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO 
SOBRINHO – 65 98402-6157 – eng.nildo@gmail.com

EDITAL DE INTIMAÇÃO
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO

A Oficial 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. Identificação 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

Campo Novo do Parecis, 29 de junho de 2020.
Rafael Machado
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DE JULGAMENTO DE RECURSO AO
AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa SGC PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, 
contra a decisão do Pregoeiro que a declarou vencedora a empresa 
SILVEIRA SANTOS E SANTOS LTDA para o Lote I o Pregão Eletrônico nº 
011/2020, que tem por objeto por objeto REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 
diárias na categoria pedreiro e auxiliar de pedreiro, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal, foi DADO PROVIMENTO.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 042/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 29 de junho de 2020.

Recebimento das propostas: a partir do dia 30 de junho de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF).  Do encerramento das propostas: dia 10 
de julho de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 10 de julho de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 10 de julho de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis para 
abastecimentos fora do município, para atender os veículos da frota 
municipal, nos municípios do Estado de Mato Grosso, dentre eles: Barra 
do Bugres, Diamantino, Comodoro, Cáceres, Sorriso, Lucas do Rio 
Verde, Nova Mutum, Rondonópolis, Jaciara, Cuiabá “Região Central”, 
Várzea Grande, Sinop, Nobres e Rosário Oeste. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: www.bll.org.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou 
pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá 
ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Campo Novo do Parecis-MT, 29 de junho de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 024/2020, 
destinado  a  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de combustível nos municípios de Campo Novo do Parecis, Tangará da 
Serra, Barra do Bugres, Diamantino, Comodoro, Cáceres, Sorriso, Lucas 
do Rio Verde, Nova Mutum, Rondonópolis, Jaciara, Cuiabá “Região 
Central”, Várzea Grande, Sinop, Nobres e Rosário Oeste, teve como 
vencedoras as empresas: POSTO 10 LIMITADA com valor total de R$ 
740.700,00 (setecentos e quarenta mil e setecentos reais), POSTO 77 
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA com valor total de R$ 429.200,00 
(quatrocentos e vinte e nove mil e duzentos reais), A PIVA & PIVA LTDA 
com valor total de R$ 139.050,00 (cento e trinta e nove mil e cinquenta 
reais). Campo Novo do Parecis-MT, 29 de junho de 2020.

Leandro Nery Varaschin

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2020
ABERTURA: 14 de julho de 2020. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 14 de julho às 08h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e/ou 
preventiva, a serem realizados em aparelhos de ar condicionado, 
refrigerador, freezer e bebedouros instalados nas Secretarias Municipais 
e Paço Municipal, com fornecimento e reposição de componentes e/ou 
peças originais. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de 
Reuniões dos Conselhos, localizada na Av. Mato Grosso, 206NE, centro, 
Campo Novo do Parecis - MT. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo 
telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser 
retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

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 

28° 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 M.A. DA CRUZ CLINICA - ME, com CNPJ N° 
16.422.969/0001-90, no valor global de R$ 24.102,00 (VINTE E QUATRO MIL E CENTO E 
DOIS 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, 29 de junho de 2020. 
 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

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 

28° 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 M.A. DA CRUZ CLINICA - ME, com CNPJ N° 
16.422.969/0001-90, no valor global de R$ 24.102,00 (VINTE E QUATRO MIL E CENTO E 
DOIS 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, 29 de junho de 2020. 
 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
16/07/2020, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada em obras e serviços de engenharia para Micro 
Revestimento em Diversas Ruas no Perímetro Urbano do Município de 
Ipiranga do Norte – MT, conforme Repasse n.º 893678/2019/MDR/CAIXA 
firmado entre o Município de Ipiranga do Norte e a União Federal”, 
conforme especificações constante no Edital. Os interessados poderão 
consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O 
Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na 
Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no 
site www.ipirangadonorte.mt.gov.br.

Adisonir Schneiders de Paula
Ipiranga do Norte-MT, 29 de Junho de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2020

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de serviços 
de dedetização e limpeza de caixas d´água. Tipo: Menor preço por lote - 
Data de Abertura: 10 de julho de 2020. HORÁRIO: 09h00min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, no e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 29 de junho de 2020.

Nova Mutum – MT, 29 de junho de 2020.

Presidente da CPL

CREDENCIAMENTO N° 007/2020

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2020
O Município de Nova Mutum, torna público que fica prorrogada a data de 
julgamento da referida licitação para o dia 07.07.2020 às 10:30 horas, em 
virtude da mudança no horário de atendimento e funcionamento de todos 
os órgãos desta administração, conforme decreto 095/2020.
Nova Mutum - MT, 29 de junho de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2020

AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Município de Nova Mutum, comunica os interessados que o prazo para 
apresentação da documentação para habilitação e proposta de preços foi 
prorrogado até o dia 03 de julho de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti
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DA REPORTAGEM

Mais um bárbaro crime 
passional foi registrado na 
região – um feminicídio se-
guido de suicídio. A profes-
sora Keylane Costa Martins, 
25 anos, foi morta e quei-
mada dentro do carro dela. 
O suspeito é o ex-namorado 
dela, Carlos Eduardo Cor-
deiro da Luz, 20, que se ma-
tou no local. O crime aconte-
ceu no Parque de Exposições 
de Santa Carmem, por volta 
das 6h30 de sábado (27).

Segundo a Polícia Civil, 
policiais militares foram 
chamados depois que mo-
radores viram um veículo 
em chamas com um corpo 
dentro. O suspeito estava 
enforcado, pendurado por 
uma fita reboque, próximo 
do carro.

Diante do flagrante, o local 
foi isolado, Polícia Civil e Pe-
rícia Oficial de Identificação 
Técnica (Politec) foram acio-
nadas. Ficou constatado que 
o carro estava em nome de 
Keylane. Além de o veículo 
estar no nome dela, a jovem 
não foi localizada pela famí-
lia. Keylane e Carlos tiveram 
um relacionamento, mas ele 
não aceitava o término e in-
sistia em uma volta.

Segundo a Polícia, Luz já 
tinha histórico de violência 

doméstica e inclusive foi 
preso pelo crime em outu-
bro de 2019. A perícia apon-
tou que perto do rosto e do 
pescoço de Carlos haviam 
arranhões, o que pode signi-
ficar uma tentativa de defesa 
da vítima, que acabou sendo 
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Carro foi queimado com corpo de Keylane (destaque) dentro 

Pessoas estavam sem máscaras e sem respeitar 
distanciamento em Sorriso 

Caminhonete atingiu muro e derrubou trave 

Missão foram suspensas em Sinop 

Rapaz mata a ex-namorada queimada
dentro de carro e comete suicídio
SANTA CARMEM | A vítima tinha histórico de violência doméstica; rapaz já foi preso 
pela Lei Maria da Penha

IMPRUDÊNCIA

PM flagra mais de 200 
pessoas acampadas 
sem respeitar normas

SINOP

Igreja católica suspende as missas presenciais

SEM FERIDOS

Caminhonete fica 
danificada após atingir 
muro em Sinop

DA REPORTAGEM

Mais de 200 pessoas fo-
ram flagradas pela Polícia 
Militar acampadas nas mar-
gens do Rio Teles Pires, na 
cachoeira Salto Magessi, em 
Sorriso. No local, foram en-
contrados moradores de ci-
dades vizinhas acampados às 
margens do rio, na maioria 
composta por famílias com 
crianças e adolescentes.

A PM encontrou ainda 

DA REPORTAGEM

A condutora de uma 
caminhonete Mitsubishi 
L-200 Triton, cinza, per-
deu o controle do veículo e 
atingiu o muro de um cam-
po de futebol da Associação 
dos Servidores Públicos Mu-
nicipais, na Avenida Bruno 
Martini, em Sinop, na tar-

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A igreja católica de Sinop, 
levando em conta o aumen-
to considerável do número 
de casos e mortes causadas 
pelo novo coronavírus, deci-
diu pela suspensão das mis-
sas presenciais. A decisão foi 
tomada em conjunto entre a 
Catedral Sagrado Coração de 
Jesus, paróquias Santo An-
tônio (matriz), São Camilo 
de Léllis e São Francisco de 
Assis. A medida é por tempo 
indeterminado.

As paróquias estavam 
com procedimentos de pre-
venção como distanciamento 
de 1,5 metro de um fiel para 

vestígios de pesca (vedada no 
local), pequenas queimadas 
originadas por churrasquei-
ra e grande quantidade de 
lixo, com garrafas de bebidas 
alcoólicas, latas de cerve-
ja, lixos plásticos e resíduos 
de alimentos. Os militares 
orientaram as pessoas a des-
fazerem as aglomerações e 
deixarem o local, bem como 
recolher e levar o lixo ali 
produzidos.

de do último sábado (27). A 
parte frontal da L-200 ficou 
bastante danificada e um 
dos pneus estourou, pois a 
condutora subiu a calçada, 
derrubou parte do muro e 
atingiu a trave do campinho, 
quase derrubando painéis de 
publicidade. As circunstân-
cias do acidente são apura-
das.

outro, uso de álcool em gel 
70% na entrada e uso perma-
nente de máscaras durante a 
celebração. Com a nova de-
cisão, as missas serão trans-
mitidas, exclusivamente, de 
maneira online, pelas pági-
nas de cada igreja nas redes 
sociais. Em comunicado, a 
Catedral informou que, em 
todas as comunidades, as 
missas e quaisquer outras ati-
vidades estão suspensas. As 
missas desta semana já estão 
suspensas.

A matriz da paróquia 
Santo Antônio também in-
formou que a definição vale 
para as comunidades. A me-
dida passa a valer a partir do 
início de julho. Já a secretaria 

morta e queimada pelo com-
panheiro que, em seguida, 
tirou sua própria vida.

Como o corpo de Carlos 
estava conservado, ele aca-
bou sendo identificado por 
populares. As famílias foram 
avisadas por telefone. Nas re-

des sociais, amigos manifes-
taram o luto por Keylane. Ela 
era pedagoga e ainda cursa-
va arquitetura e urbanismo. 
Os corpos foram removidos 
pela Politec e o caso é inves-
tigado pela Polícia Civil de 
Sinop.

paroquial continuará aten-
dendo de segunda à sexta-
-feira, das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 17h.

Na São Camilo de Léllis 
e comunidades, foi infor-
mado que os meios sociais 
de transmissão das missas 

serão comunicados com an-
tecedência. Também foi di-
vulgado que no dia 12, às 8h, 
haverá missa na matriz em 
comemoração ao padroeiro. 
Já na São Francisco de Assis 
as celebrações já estão sus-
pensas.


