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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!

DESMATAMENTO ILEGAL

A Sema-MT aplicou R$ 561 milhões em multas por crimes contra a flora em 2020. O combate ao desmata-
mento ilegal faz parte da política pública de tolerância zero para transgressões às leis ambientais.   Página 2
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DivulgAção

A Secretaria Estadual de Saúde inseriu Sinop e Colíder 
na lista dos 22 municípios com classificação de risco 
“muito alto” para o novo coronavírus. Foi constatado que 
são 117 casos ativos e o aumento é de 40,59%. Até semana 
passada, o risco era “alto”.                   Página  - 4

Sinop e Colíder entram para
lista de risco “muito alto”

R$ 691 mil
para as
entidades
do CMDCA
O prefeito de Sorriso, Ari 
Lafin, assinou Termos 
de Fomento com entida-
des que fazem parte do 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), 
que totalizou o repasse de 
R$ 691.497 mil. Ao todo, 
cinco entidades foram 
beneficiadas.
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R$ 500 MILHÕES EM MULTAS

CASOS DE COVID



    

Na teologia Bíblica, o cativeiro desig-
na o período que vai da destruição de 
Jerusalém

Na teologia Bíblica, o cativeiro designa 
o período que vai da destruição de Jerusa-
lém  por Nabucodonosor (Babilônia), em 587 
a.C,  até sua reconstrução, iniciada em 537 a.C 
, sob comando de Ciro (Persa). O costume de 
deportar os povos conquistados,  para desar-
ticular a resistência, era uma prática muito 
antiga no Oriente médio. Com a deportação, o 
povo mergulhou num mortal desânimo, crise 
de identidade e angústia coletiva pelo desen-
raizamento cultural e espiritual (Ez.11,15 e Is. 
49,14; Sl.136). Muitos se perguntavam: Fomos 
esquecidos pelo Deus de nossos Pais?

Mas, em pleno âmago da  grande provação, 
Deus continuava presente e atuante na histó-
ria do seu povo, numa fidelidade admirável. A 
importância religiosa do cativeiro consistiu 
não somente na sobrevivência da consciência 
unidade nacional do povo Hebreu, mas tam-
bém, na produção  bíblico-teológico. Porquan-
to, muitos livros sagrados foram escritos e 
redigidos pelos Escribas, e hagiógrafos nesse 
período. O mesmo pode-se dizer, da boa par-
te dos escritos proféticos, como foi o livro do 
profeta Ezequiel e uma parte do profeta  Isa-
ías.  Portanto, o cativeiro não foi em vão! Foi 
tempo de profunda reflexão, estudo, produção 
teológica e intensa  espiritualidade. Durante 
o cativeiro Deus se revelou em sua santidade  
intransigente e na sua desconcertante fideli-
dade.  O povo, distante da terra santa, sentiu 
Saudades do templo,  do culto nas sinagogas, 
do livre cultivo da fé.

Mas, o  povo  teve, também,  que se rein-
ventar e revisar o culto ao soberano Senhor. 
Nesse período, o culto a Deus  se manifestou 
fora do templo segundo as palavras do profeta 
Ezequiel, sacerdote e profeta: “ A glória de Deus 
não está encerrada no templo”( Ez.1,1...) e cuja 
presença é um invisível santuário para os exi-
lados (Ez11,16). Comparo este tempo sombrio 
que estamos vivendo  com o cativeiro do povo 
da Bíblia. Pois, também agora, o espírito de 

adoração a Deus está acontecendo  fora 
dos templos e se expressa, também,  no 
cuidado com a  vida humana, com a  so-
brevivência, o com a saúde coletiva e soli-

dariedade com milhares de famílias que foram 
atingidas. Pois, “a fé sem obras é morta”(Tg 2,17).

Verdadeiramente, estamos revivendo um 
cativeiro espiritual, marcado  pela  imensa 
e indescritível dor, pela perda de mais 55 mil  
vítimas. Cada brasileiro (a) falecido (a) carrega 
consigo, um pouco de cada um de nós.

Em relação a essas perdas, o impacto é ain-
da maior, quando somos tocados  na carne com 
a navalha da morte, com a perda de algum fa-
miliar. É nessa hora que sentimos o “tic-tac” do 
coração   descompassar.  Esta dor é potenciali-
zada pela falta do ritual dos velórios, tão impor-
tante e essencial  para  reconstrução das iden-
tidades das pessoas que partiram e  elaboração 
do luto familiar.  Isto porque, em cada velório, 
há uma narrativa dos parentes relatando o his-
tórico da vida do falecido(a).

Sem este ritual, muitos sentimentos não são 
extravasados. Ficam contidos ou reprimidos, 
agravando a saúde emocional dos familiares.  
Além disso, esta  pandemia, em curva cres-
cente de contágio, expôs ou escancarou,  ainda 
mais, o quadro de desigualdade social no Brasil.

Segundo a pesquisa do IBGE, os pretos, os 
pardos e os sem estudos, são os mais afetados 
pelo novo coronavírus. Em fim, que  “este vale 
de lágrimas” que estamos atravessando nos en-
sine a reprogramar a vida,  incorporando  nela, 
novos e saudáveis hábitos, e buscando um esti-
lo de vida mais sóbrio, humanizado e solidário!  
A ressignificação da vida dependerá da nossa 
criatividade, turbinada pela esperança, como 
nos aconselha o grande poeta Carlos Drum-
mond: “Enfeite-se  de margaridas e ternura, e 
escove  a alma com leves fricções de esperan-
ça.”  Sim, de esperança em esperança, sempre 
na esperança na vitória contra esta impactante 
pandemia.

DEUSDÉDIT DE ALMEIDA É SACERDOTE 
DIOCESANO E CURA DA CATEDRAL BASÍLICA 
DO SENHOR B. JESUS

A pandemia 
e o cativeiro

PADRE DEUSDÉDIT
O golpe da venda de vídeos sensuais

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 01 de julho de 2020 02 | POLÍTICA/OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

cria um perfil, coloca algumas imagens 
sugestivas e angaria “amigos” e seguires. 
Feito isso basta escolher a abordagem e 
começar a oferecer o produto em questão. 
Se for necessário quem está vendendo 
até envia alguns arquivos de degustação, 

convencendo o comprador de 
que vale a pena investir. Mas, 
nesses casos, nada é enviado 
após o pagamento ser feito.

Essa prática é bastante co-
mum atualmente na internet, 
especialmente em redes so-
ciais. Muita gente, inclusive, me 
procura buscando formas para 
tentar, ao menos, conseguir o di-
nheiro de volta. O caminho mais 
fácil, nesse caso, é pegar toda a 
documentação, procurar uma 

delegacia, registrar ocorrência por este-
lionato e torcer para que a medida ajude, 
de alguma forma, a ter o valor de volta, o 
que, na maioria das vezes, não acontece. 
Quem se habilita a tentar?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em conta-
to pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfil em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxi-
ma, se Deus quiser!
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Sempre que você pensar em fazer uma compra dessa natureza procu-
re informações sobre a pessoa que está vendendo, documente toda a 
transação (informe quem está vendendo sobre isso) e se assegure que 
em nenhum lugar e em nenhum momento o perfil que está fazen-
do o anúncio sugere que se trate de menor de idade. São pequenos 
cuidados que podem ajudar a minimizar os riscos de prejuízo. Sim, 
minimizar, você sempre vai correr riscos nesse tipo de negociação.
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Uma coisa que todos nós sabemos é 
que a internet aumentou de forma expo-
nencial as possibilidades do ser humano. 
Em todos os aspectos da vida moderna a 
internet, de alguma forma, está ali para 
nos ajudar. E muita gente aproveitou essa 
“onda” para embarcar 
em um modelo de negó-
cios que, sem a internet, 
não daria muito certo: a 
venda de fotos e vídeos 
sensuais.

A ideia é tão sim-
ples que não precisa 
de explicação: a pessoa 
produz fotos e vídeos 
sensuais, “genéricos” ou 
específicos para o clien-
te, e envia mediante 
pagamento. Simples e 
“moderno”. Nessa hora você pode me per-
guntar quem pagaria por esse tipo de ma-
terial com tanta coisa disponível gratuita-
mente na internet, não é mesmo? Pois é, 
sei que pode parecer estranho, mas esse 
é um mercado extremamente movimen-
tado. Acontece que esse mercado é tão ar-
riscado quanto movimentado. O motivo? 
Da mesma forma que existem pessoas fa-
zendo, ali, um trabalho “sério”, entregan-
do o que é prometido, alguns oportunistas 
preferem dar golpe.

Sei que não precisaria explicar como 
a coisa acontece, mas vamos lá: a pessoa 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema-MT) 
aplicou R$ 561 milhões em 
multas por crimes contra a 
flora em 2020. O combate 
ao desmatamento ilegal faz 
parte da política pública 
do Governo do Estado de 
tolerância zero para trans-
gressões às leis ambientais. 
A meta é que por meio da 
fiscalização em campo e da 
Plataforma de Monitora-
mento da Cobertura Vege-
tal que utiliza Imagens de 
Satélite Planet a pasta possa 
agir de forma preventiva, 
minimizando os danos e 
aumentando a celeridade 
na resposta.

“Crimes ambientais não 
serão tolerados em Mato 
Grosso. A Sema utiliza da 
tecnologia como estraté-
gia para monitorar todo o 
estado e coibir o desmata-
mento ilegal, que continua 
tendo ações fiscalizatórias 
mesmo durante a pande-
mia de Covid 19. Temos um 
foco preventivo, de chegar 
ao desmate impedindo que 
ele prossiga”, afirmou a se-
cretária de Estado de Meio 
Ambiente, Mauren Lazza-
retti. O Plano de Ação de 
Combate ao Desmatamen-
to Ilegal e Incêndios Flores-
tais 2020 prevê um investi-
mento de R$ 22 milhões 
aplicados em seis frentes 
de atuação: planejamento 
e gestão, monitoramento, 
fiscalização, responsabili-
zação, prevenção e comba-
te aos incêndios florestais e 
comunicação. O montante 
será dividido pelo orça-
mento próprio do Gover-
no de Mato Grosso e apor-
tes do Programa REDD+ 
para Pioneiros (REM-Mato 
Grosso).

“Com estes recursos 
poderemos implementar 

São 6 as frentes de atuação, incluindo planejamento e gestão 

MT: R$ 500 milhões em multas por
crimes contra a floresta em 2020
DESMATAMENTO | Plano de Ação prevê um investimento de R$ 22 milhões aplicados em seis frentes de atuação

Foto: Marcos Vergueiro

projetos que ainda não fo-
ram executados por falta 
de orçamento. Mato Gros-
so é pioneiro em impor-
tantes políticas públicas de 
combate ao desmatamento 
ilegal e desenvolvimento 
sustentável tendo reco-
nhecimento internacional 
como do programa Glo-
bal REDD Early Movers 
(REDD para Pioneiros – 
REM)”, pontua o secretário 
Adjunto-Executivo de Meio 
Ambiente, Alex Marega.

Mato Grosso é campeão 
na redução do desmata-
mento, que o credenciou 
para receber recursos do 
Programa REM, projeto 
internacional que premia 
as jurisdições pioneiras na 
Redução das Emissões por 
Desmatamento e Degrada-
ção Florestal (REDD+).  De 
acordo com o Instituto Na-
cional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), de 2004 a 2019 
o Estado acumula redução 
de 86% no desmatamento 
da Amazônia.

PLANEJAMENTO
E GESTÃO
A identificação de áreas 

de pressão é um impor-
tante passo para traçar o 
planejamento de controle e 
combate ao desmatamento 
ilegal. Os alertas de desma-
te são publicados de forma 
objetiva e possibilita a ge-
ração de relatórios e laudos 
com informações técnicas 
e precisas em termos de lo-
calização, área desmatada e 
data da ocorrência.

O Comitê Estratégico 
para o Combate do Des-
matamento Ilegal, a Explo-
ração Florestal Ilegal e aos 
Incêndios Florestais (CE-
DIF-MT), que tem como 
seu presidente o gover-
nador Mauro Mendes e é 
composto por diversos ór-
gãos governamentais, dis-

cute e planeja ações contra 
infrações ambientais. Entre 
suas funções está o de orga-
nizar operações integradas, 
definir ações de fiscalização 
com atuações em regiões 
prioritárias e propor me-
didas para aprimoramento 
da legislação ambiental.

Entre os municípios com 

mais alertas de irregulari-
dades ambientais atendi-
dos pelas equipes de fiscali-
zação da Sema, a partir das 
Imagens de Satélite Pla-
net, estão Apiacás, Aripua-
nã, Colniza, Cuiabá, Juara, 
Nova Bandeirantes, Novo 
Mundo, Peixoto de Azeve-
do, Porto Esperidião, Ron-

dolândia e Vila Rica.

FISCALIZAÇÃO
Dos R$ 561 milhões de 

multas emitidas pela Su-
perintendência de Fiscali-
zação (SUF), por meio da 
Coordenadoria de Fisca-
lização de Flora (CFFL) e 
Gerencia de Planejamento 

Fiscalização e Combate ao 
Desmatamento (GPFCD), 
80% foram aplicadas na re-
gião Amazônica, 11,5% no 
Pantanal e 8,5% no Cerrado. 
Entre os principais crimes 
ambientais estão desmata-
mento ilegal, descumpri-
mento de embargo e explo-
ração florestal.



Vagas de Emprego
1- Operador de máquina plasma e corte a 
laser, com experiência e conhecimento em 
AutoCAD; 
2-Auxiliar administrativo I, com experiência 
em faturamento;
3- Auxiliar de almoxarifado, com experiência 
com almoxarifado / estoque e recebimento de 
mercadorias;
4-Telefonista, disponibilidade meio período, 
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 superior                       
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 experiência;
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 – 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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020
Processo Administrativo Licitatório nº 55/2020

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 11/2020. Objetivando a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA, URBANA, TRIFÁSICA EM ATENDIMENTO AO LOTEA-
MENTO DE CASAS POPULARES DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT.

Com abertura no dia 30/06/2020 e homologado dia 30/06/2020, sagrou-se 
vencedora do respectivo processo a empresa: ELETRO TARTARI LTDA - EPP 
inscrita no CNPJ Nº 15.062.235/0001-85 por apresentar o valor global de R$ 
164.352,66 (cento e sessenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e dois reais 
e sessenta e seis centavos).

Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 30 de junho de 2020. 

MAITÊ SEHNEM
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 037/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 545/2020, 
faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico 
- SRP nº 037/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, Lei 13.979/2020, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, 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: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATO-
RIAIS, FARMACEUTICOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DES-
TINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Sessão 07/07/2020 - Ho-
rário: 09:00 horas (horário de Brasília). Acolhimento das propostas eletrônicas: 
das 08h do dia 01/07/2020 às 18h do dia 06/07/2020 através do site www.
bll.org.br. 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 www.bll.org.br, informações pelo 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, 
30 de junho de 2020.

Emerson Nunes Freitas
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT
EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 44/2020 REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 
09/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO 
DE PRAÇA DE LAZER NO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM-MT Contratado: 
J M NAVES DE OLIVEIRA EIRELI ME  Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA CARMEM/MT. Valor GLOBAL: R$ 523.026,58 (quinhentos e vinte 
e três mil, vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) DATA ASSINATURA: 
29/06/2020. VIGÊNCIA: 29/06/2020 a 29/06/2020. Procurador Jurídico: Adria-
no Bulhões dos Santos.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ MT
EXTRATOS DE ADITIVO DE CONTRATOS

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2019 – DATA: 
25/06/2020 – OBJETO DO ADITIVO: ADITAR A CLÁUSULA SEXTA DO CON-
TRATO QUANTO AO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA – CONTRATADO: CP 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EPP - CNPJ: 15.027.543/0001-70 – PRAZO 
ADITADO: 60 DIAS – NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 011/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, TORNA 
PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa: RCM – COMERCIAL LTDA 
EPP, no valor total de R$ 418.405,91 (quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos 
e cinco reais e noventa e um centavos). Juina-MT, 30 de junho de 2020. Jose 
Carlos Divino – Vice Presidente da CPL- Poder Executivo – Juína/MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 012/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, TORNA 
PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa: PAULA DE SOUZA VILLAÇA 
EIRELI, no valor total de R$ 237.472,08 (Duzentos e trinta e sete mil,  quatro-
centos e setenta e dois reais e oito centavos). Juina-MT, 30 de junho de 2020. 
Jose Carlos Divino – Vice Presidente da CPL- Poder Executivo – Juína/MT. 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

A E2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscri-
ta no CNPJ 24.248.711/0001-48 estabelecida na Avenida 
das Embaúbas, nº 1835, Sala 03, Setor Comercial, CEP 
78.550-108, no município de Sinop - MT, Torna Público que 
requereu junto a SEMA - Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente/MT a Licença de Operação - LO da Implantação 
do Loteamento denominado de RESIDENCIAL PIENZA, 
localizado na Chácara 445, Estrada Claudete, Bairro de 
Chácaras, Gleba Celeste 3ª parte, Zona Urbana da Cidade 
de Sinop MT, não foi determinado EIA/RIMA.

“ALFA- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ: 
13.731.784/0004-12, localizada na Rua João Pedro Mo-
reira de Carvalho, número 1264A, no Setor Industrial. Tor-
na público que requereu á Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop-MT, as 
licenças ambientais, Licença Prévia-LP, de Instalação-LI e 
de Operação-LO, para a atividade  45.20-0-01 – Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos auto-
motores’’ ENG. FLORESTAL LUANE DE OLIVEIRA- CEL: 
66 99621-0933-luanesilva2327@gmail.com

A E3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, esta-
belecida na Avenida das Embaúbas, 1835, Sala 04, Setor 
Comercial Sinop MT – CEP 78.550-108, inscrita no CNPJ 
Nº 26.367.241/0001-67, Torna Público que requereu jun-
to a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente/MT 
a Licença de Operação da Implantação do Loteamento 
denominado de JARDIM MILÃO II, localizado na Estrada 
Claudete Chácara 441 na Zona Urbana da Cidade de Si-
nop MT, não foi determinado EIA/RIMA.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que 
apresentadas à Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 002/2020 
– do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é “ Contratação de empresa 
especializada em Obras de Construção Civil, para Execução de 
obras/serviços de engenharia sob regime de empreitada global para: 
CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL 
CRESCER E APRENDER, neste Município de Ipiranga do Norte/MT”, 
obteve-se o seguinte resultado: A empresa: UM CONSTRUTORA E 
ENGENHARIA LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 
CNPJ sob o n.° 26.237.379/0001-41, com sede na Rua das Videiras, n.° 
1160, Sala 01, Bairro Centro, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.890-
000, sagrou-se vencedora da presente licitação com valor global de R$ 
165.903,47 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Três Reais e 
Quarenta e Sete Centavos). Ipiranga do Norte/MT, 30 de Junho de 2020.

Adisonir Schneiders de Paula

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de vigia 
patrimonial de forma complementar, sendo em períodos diurno e noturno, 
inclusive sábados, domingos e feriados, Tipo: Menor preço por lote - Data 
de Abertura: 13 de julho de 2020. HORÁRIO: 09h00min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
Anexos: Deverá ser retirado pelo site: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

Nova Mutum – MT, 30 de julho de 2020.

Pregoeiro

a. Pela PROCEDÊNCIA do pedido recursal da empresa CONSTRUTORA 
BAREIA LTDA ME, CNPJ Nº 09.553.142/0001-50, a fim de, retificar a 
decisão proferida em certame para declará-la habilitada para as demais 
fases do processo licitatório. Com fulcro no art. 109, §4º da lei 8.666/93ª, 
considerando a revisão da decisão recorrida, a CPL deixa de remeter à 
presente decisão para análise da autoridade superior. Publique-se, 
Registre-se e Intime-se. Sorriso – MT, 26 de junho de 2020.

2) NO MÉRITO, a fim de garantir os princípios norteadores da 
administração pública, em especial o da vinculação ao instrumento 
convocatório, isonomia e razoabilidade, JULGA-SE:

Presidente Comissão Permanente de Licitação
Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DECIDIMOS:

Empresas que apresentaram Contrarrazões: THAIS SALTON GNOATO 
– EPP, CNPJ Nº 7.254.689/0001-83.

1) CONHECER o recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA 
BAREIA LTDA ME, CNPJ Nº 09.553.142/0001-50, por ser tempestivo;

JULGAMENTO DE RECURSO
LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2020

Empresas que apresentaram Recurso: CONSTRUTORA BAREIA LTDA 
ME, CNPJ Nº 09.553.142/0001-50

I – SÍNTESE DOS RECURSOS: Trata-se de julgamento das Razões de 
Recurso interposto pela empresa Recorrente acima mencionada, 
referente à TOMADA DE PREÇOS N° 012/2020, que tem como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 
RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE – 
SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO.

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO que no dia 23 DE JULHO DE 
2020, ÀS 08:00 HORAS (Horário Oficial de Sorriso – MT), fará realizar 
licitação pelo REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, sob o Regime de execução 
CONTRATAÇÃO INTEGRADA, modo de disputa COMBINADO 
FECHADO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO DA PISTA DE POUSO E 
DECOLAGEM (PPD 05/23), TAXIWAY E PÁTIO DE AERONAVES DO 
AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO – ADOLINO BEDIN – MT 
(SBSO). Base Legal: Lei Federal nº 12.983/2014, Lei Federal nº 
12.462/2011, Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações e Decreto 
Federal nº 7.581/2011 e demais legislações pertinentes à matéria.  O 
Edital estará disponível para ser adquirido no Departamento de 
Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, ou através do 
e-mail: licitacao@sorriso.mt.gov.br ou pelo Site da Prefeitura – 
www.sorriso.mt.gov.br, para maiores informações através de fone/fax 
(66) 3545-4700.

Presidente da CPL
Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
RDC PRESENCIAL N° 001/2020

RDC PRESENCIAL N° 001/2020

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

O Município de Sorriso – MT, CONVOCA os interessados para 
CONTINUIDADE do julgamento do procedimento licitatório de TOMADA 
DE PREÇOS Nº 012/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE RUAS E 
AVENIDAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE – 
SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”, a realizar-se-á no DIA 03 DE JULHO DE 2020, 
ÀS 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), onde, serão abertos os 
envelopes de propostas de preços das empresas habilitadas. 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.

AVISO TOMADA DE PREÇOS N° 012/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2020

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS, ELENCADOS NO PRESENTE TERMO DE 
REFERÊNCIA PARA ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE 
SORRISO E DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, 
PRIMAVERA DO NORTE E CARAVAGIO), NO ENFRENTAMENTO AO 
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) JUNTO AO HOSPITAL DE 
CAMPANHA.' CONFORME A SEGUIR: EMPRESA LABORATORIO DE 
A N A L I S E S  C L I N I C A S  B I O E X A M E  LT D A C N P J / C P F  N º 
11.682.745/0001-02 ITENS VENCEDORA - 838430 - R$3,03, - 838271 - 
R$1,34, - 838272 - R$0,98, - 838273 - R$1,72, - 838274 - R$3,05, - 
838318 - R$2,00, - 838455 - R$2,04, - 838456 - R$1,96, - 838459 - 
R$1,97, - 838497 - R$4,89, - 840190 - R$75,50, VALOR TOTAL R$ 
R$604.495,08.

PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2020

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19) PARA AQUISIÇÃO 
DE IVERMECTINA - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 6MG EM 
FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 
PACIENTES COM RECEITA MÉDICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. FINALIDADE: a presente aquisição refere-se a nova compra 
emergencial de medicamento para combate ao novo coronavírus 
(COVID-19) que deverão ser entregues, por meio de encaminhamento 
médico. em kits montados pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento para combate ao novo coronavírus (COVID-19). 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e art. 4º da 
Lei 13.979/2020. CONTRATADA: CENTERMEDI – COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 03.652.030/0001-70. 
VALOR GLOBAL: R$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Prefeito Municipal

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Ari Genézio Lafin

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 15 DE JULHO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE 
VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( S ) 
SOLICITANTES(S)”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 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.

AVISO DE RESULTADO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 49/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA USO DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS' CONFORME A SEGUIR: EMPRESA DALTRO G. 
OLIVEIRA DA SILVA CNPJ/CPF Nº 10.711.938/0001-73 ITENS 
VENCEDORA - 839171 - R$42,00, - 839393 - R$129,00, - 839432 - 
R$139,00, - 839428 - R$29,00, - 839495 - R$5,30, - 839423 - R$5,70, - 
839169 - R$234,00, - 839500 - R$227,00, - 839403 - R$138,00, - 839167 - 
R$220,00, - 839494 - R$54,00, - 836506 - R$53,50, - 839440 - R$12,90, 
VALOR TOTAL R$ R$201.476,50. EMPRESA ADEVALDO NOVAIS 
SILVA CNPJ/CPF Nº 37.554.003/0001-87 ITENS VENCEDORA - 839421 
- R$9,00, - 839493 - R$188,00, - 839390 - R$170,00, - 836577 - R$27,50, - 
839449 - R$78,00, - 839433 - R$38,00, - 839427 - R$39,00, - 839405 - 
R$2,80, - 839407 - R$2,50, - 839402 - R$4,40, - 839400 - R$7,20, - 
839436 - R$5,50, - 839422 - R$7,50, - 839157 - R$5,90, - 839498 - 
R$49,40, - 839499 - R$56,50, - 839170 - R$170,00, - 839453 - R$76,00, - 
839408 - R$46,00, - 839438 - R$7,50, VALOR TOTAL R$ R$184.625,50. 
EMPRESA MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA 
CNPJ/CPF Nº 14.888.303/0001-05 ITENS VENCEDORA - 839424 - 
R$22,45, - 839426 - R$5,70, - 839172 - R$39,60, VALOR TOTAL R$ 
R$14.533,25. EMPRESA KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 
LTDA CNPJ/CPF Nº 06.184.140/0001-43 ITENS VENCEDORA - 839430 
- R$2,99, - 839434 - R$6,20, - 839419 - R$2,64, - 839413 - R$0,49, - 
839415 - R$0,69, - 839416 - R$0,69, - 839417 - R$0,69, - 839410 - 
R$0,69, - 839429 - R$22,00, - 839409 - R$1,99, - 839435 - R$4,00, - 
839420 - R$12,50, - 839497 - R$21,20, - 839173 - R$7,40, - 839425 - 
R$14,40, - 839389 - R$58,00, VALOR TOTAL R$ R$19.582,05. 
EMPRESA MULTUS COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF Nº 
24.753.864/0001-42 ITENS VENCEDORA - 839489 - R$130,50, - 839490 
- R$121,50, - 839491 - R$124,20, - 839492 - R$124,20, VALOR TOTAL 
R$ R$40.032,00 VALOR TOTAL GERAL R$460.249,30.

Prefeito Municipal

Pregoeiros

TERMO DE RATIFICAÇÃO
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 051/2020.

Pregoeiros

AVISO DE LICITAÇÃO

DE PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2020

AVISO DE RESULTADO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 051/2020
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DA REPORTAGEM

A Secretaria Estadual de 
Saúde inseriu Sinop e Co-
líder na lista dos 22 muni-
cípios com classificação de 
risco “muito alto” para o 
novo coronavírus conside-
rando o grande aumento de 
casos positivos nos últimos 
sete dias. O Estado consta-
tou que são 117 casos ativos e 
o aumento é de 40,59%. Até 
semana passada, o risco era 
“alto” (penúltimo degrau na 
escala). O Hospital Regional 
de Sinop, que tem 20 Uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTIs) para tratamento da 
Covid-19, está com todos 
leitos lotados desde o final 
de semana. Colíder também 
entrou na classificação de 
risco “muito alto” porque 
apresentou crescimento de 
129% no número de casos da 
doença na última semana.

Nenhuma cidade “abai-
xou” de nível, e as demais 
que seguem na lista de alto 
risco são: Cáceres, Campo 
Novo do Parecis, Campo 
Verde, Cuiabá, Juruena, Lu-
cas do Rio Verde, Nossa Se-
nhora do Livramento, Nova 
Mutum, Pontes e Lacerda, 
Porto Esperidião, Poxoréu, 
Primavera do Leste, Querên-
cia, Rondonópolis, Sapezal, 

Sorriso, Tangará da Serra, 
Várzea Grande e Vila Bela da 
Santíssima Trindade.Na clas-
sificação de risco “alto” para 
a disseminação do coronaví-
rus estão mais de 60 cidades, 
dentre elas Matupá, Peixo-
to de Azevedo, Feliz Natal, 
Cláudia, Diamantino, Juína, 
Juara, Terra Nova do Norte, 
Nova Ubiratã, Ipiranga do 
Norte, Itaúba, Tabaporã, Ita-
nhangá, Paranaíta, União do 
Sul e Nova Monte Verde.

CLASSIFICAÇÃO
O sistema de classificação 

que indica o nível de risco 
é definido por cores: muito 
alto (vermelho), alto (laran-
ja), moderado (amarelo) e 
baixo (verde). De acordo com 
a definição dos riscos é ne-
cessária a adoção de medidas 
restritivas para o controle da 
propagação do coronavírus 
nas cidades. Os indicadores 
de classificação de risco são 
atualizados duas vezes por 
semana.

RECOMENDAÇÕES
E CUIDADOS
Diante deste cenário apa-

rentemente caótico, as boas 
maneiras higiênicas e sociais 
ainda são a melhor forma de 
prevenção e também para 
evitar a propagação comuni-
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Foto: FabliCio rodrigues

Foto: assessoria

Sinop entrou para lista de risco “muito alto”
Fasissal Calil faz tratamento em casa em Cuiabá 

O segundo encontro será realizado amanhã 

Sinop e Colíder entram para
a lista de risco “muito alto”
CASOS DE COVID-19 | São 22 municípios nesta classificação; todos os leitos do HR Sinop 
estão ocupados

MAIS UM

Deputado testa positivo
para o novo coronavírus

SORRISO

R$ 691 mil são repassados para as
entidades que fazem parte do CMDCA

SINPO

Lives vão tirar 
sobre Educação

DA REPORTAGEM

O deputado estadual Fais-
sal Calil (PV), de 40 anos, tes-
tou positivo para coronaví-
rus (Covid-19), em Cuiabá. O 
anúncio foi feito pelo parla-
mentar nesta terça-feira (30). 
Faissal está em isolamento 
e se recupera em casa. Ele 
explicou que está no oitavo 
dia de isolamento e o resul-
tado que confirmou para Co-
vid-19 saiu na segunda (29). 
Faissal postou um vídeo das 
redes sociais dele.

“Ontem saiu resultado 
do meu exame PCR. Des-
de quando comecei a sentir 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Educação 
de Sinop fará, nesta semana, 
dois momentos exclusivos 
com famílias de estudantes 
da rede pública municipal. 
O encontro virtual será para 
diálogo e uma oportunidade 
para que dúvidas relaciona-
das à área e à Rede possam 
ser tratadas.

Para isso, a pasta progra-
mou duas transmissões pela 
internet na página da Prefei-
tura de Sinop no Facebook. 
O primeiro bate-papo foi re-
alizado ontem (30) com fa-
mílias que têm crianças cur-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, assinou os Ter-
mos de Fomento 004/2020, 
005/2020, 006/2020, 
007/2020 e 008/2020, com 
entidades que fazem parte 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA), que tota-
lizou o repasse de R$ 691.497 
mil. Ao todo, cinco entidades 
foram beneficiadas.

A Associação de Pais e 

os sintomas, como dor atrás 
dos olhos e cansaço, como se 
fosse uma gripe, eu me iso-
lei e procurei um médico. Já 
iniciei o tratamento mesmo 
antes do resultado do exame. 
No segundo dia não tinha 
mais febre e no quarto dia já 
estava melhor”, declarou. De 
acordo com o deputado, ele 
está na fase inflamatória dos 
pulmões. É o terceiro depu-
tado que testou positivo para 
Covid-19. Antes de Faissal, os 
deputados Paulo Araújo (PP) 
e Thiago Alexandre Rodri-
gues da Silva (MDB) também 
foram contaminados.

sando o ensino fundamental.
Já nesta quinta (2), a par-

tir das 18h30, será a vez do 
segmento Educação Infantil. 
Sinop conta com mais de 17 
mil estudantes vinculados à 
rede municipal de educação. 
Em função da pandemia do 
novo coronavírus, as aulas 
presenciais estão suspensas 
e as atividades ocorrendo, 
apenas, em âmbito digital 
com atividades direcionadas 
em grupos de comunicação 
escolas/famílias, bem como 
materiais impressos entre-
gues às famílias para que 
as crianças desenvolvam os 
conteúdos.

Amigos dos Excepcionais 
(Apae) utilizará o recurso 
para os serviços especiali-
zados de fonoaudiologia e 
fisioterapia, manutenção e 
conservação de equipamen-
tos, bem como, materiais 
de expediente, de higiene e 
limpeza. Já, a Associação dos 
Amigos da Criança e do Ado-
lescente, aplicará no aten-
dimento das necessidades 
relacionadas à conservação 
da estrutura física e manu-
tenção das atividades educa-
cionais e sociais da entidade.

tária do vírus. Entre elas:
- Evitar contato próximo 

com pessoas que sofrem de 
infecções respiratórias agu-
das;

- Usar máscara quando 
sair de casa;

- Evitar aglomerações;
- Lavar as mãos frequen-

temente com água e sabão 
por pelo menos 20 segundos. 
Se não houver água e sabão, 
usar um desinfetante para as 
mãos à base de álcool;

- Evitar tocar nos olhos, 
nariz e boca com as mãos 
não lavadas;

- Evitar contato próximo 
com pessoas doentes. Ficar 
em casa quando estiver do-
ente;

- Cobrir boca e nariz ao 
tossir ou espirrar com um 
lenço de papel e jogar no 
lixo;

- Limpar e desinfetar ob-
jetos e superfícies tocados 
com frequência.

A Associação de Apoio à 
Criança e ao Adolescente do 
Jardim Amazônia – 

“Mãezinha do Céu” tam-
bém foi beneficiada com 
o repasse, que deve ajudar 
nos serviços prestados e nos 
trabalhos sócio educativos 
desenvolvidos durante o pe-
ríodo da pandemia com as 
crianças, adolescentes e fa-
mílias atendidas pela asso-
ciação.

Outra entidade beneficia-
da foi a Associação de Reabi-
litação de Esporte Equestre 

Sonho Meu. O repasse deve 
contribuir para o desenvol-
vimento biopsicossocial e a 
inclusão de crianças e ado-
lescentes com deficiência 
utilizando-se da arte eques-
tre e do método da equote-
rapia.

O benefício também será 
destinado ao Centro Social 
São Francisco de Assis, para 
os projetos sócio educativos, 
com o objetivo da promoção 
da educação, cultura e social 
das crianças e adolescentes 
atendidas pela entidade.


