
SEPULTAMENTOS

Diante da pandemia do novo coronavírus, dezenas de famílias se viram 
obrigadas a passar pelo processo de morte e luto de um ente querido à dis-
tância. Sem velórios ou com um número reduzido de pessoas e de tempo, 
com caixões lacrados.              Página -4

APROVADO NA CÂMARA

Flexibilização do ano letivo

Os deputados federais aprovaram o texto-base da Medida 
Provisória que suspende a obrigatoriedade de escolas e instituições 
de ensino superior de cumprirem a quantidade mínima de 200 dias 
letivos no ano de 2020 em decorrência da pandemia do novo corona-
vírus.            Página - 2

Divulgação

assessoria

Portal sorriso

Divulgação

Os três senadores por Mato Grosso, Wellington Fagundes, Jayme Campos e Carlos 
Fávaro, votaram favoráveis ao Projeto de Lei 2.630/2020, conhecido como “PL das Fake 
News”, que estabelece medidas de combate à propagação de notícias falsas. Por 44 
votos favoráveis e 32 contrários, o polêmico PL estabelece que normas sejam criadas 
para trazer transparência aos provedores de redes sociais.                                       Página -4

SENADO

Fávaro, Campos e Fagundes votam
“sim” para a PL das Fakes News

Licitação
aberta para
asfaltar
a MT-242
O Sinfra abriu licitação para 
contratar empresa de engenha-
ria para executar a pavimenta-
ção de 11,2 km da rodovia MT-
242 em Itanhangá. O trecho é o 
único que falta ser pavimentado 
para concluir a ligação entre o 
município e Ipiranga do Norte 
por via asfaltada.
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A realidade vem mostrando que a 
sociedade está perdendo o sentido a 
crença sobre valores, ideologia

Tudo indica que o mundo está tentando 
dar uma resposta para uma série de regras, 
normas, conceitos, rótulos e métodos que 
o homem criou. Quase tudo o que era an-
tes com relação a procedimentos, atitudes 
e comportamentos sociais, vêm mudando 
com a pandemia do novo coronavírus.

A realidade vem mostrando que a socie-
dade está perdendo o sentido a crença so-
bre valores, ideologia, por exemplo, que in-
sinua a guarda de valores fundamentais da 
vida humana digna. Mas o que afinal tem 
sido enfático, nos dias atuais, na vida dessa 
sociedade sacrificada e desamparada pelo 
poder público? Resposta simples: Fraterni-
dade.

A sociedade está se refazendo, se en-
xergando e, de certa fora, refletindo sobre a 
vida humana. Nessa reflexão elencam des-
casos, falta de compromisso social respon-
sável, falta de raciocínio lucido capaz de ser 
compartilhado uns com os outros.

Enquanto a procissão segue o seu cor-
tejo de lamentações, em busca de soluções 
que sejam, no mínimo salutar ou confortá-
vel , amenizadora dos lamentos da socieda-
de, o que se vê é a intolerância intolerável 
dos governantes.

A esperança de um mundo melhor sem-
pre vai existir. A sociedade por mais infeliz 
que esteja, por mais que o medo atenue sua 
visão de futuro, por mais que ela esteja ven-
do um amanhã nublado, em cinzas, ainda 
assim, vem tentando ser fiel às suas con-
vicções como fruto de sua benevolência em 
resposta ao “não vou desistir nunca, ou seja, 
enquanto houver Deus, haverá esperança”. 
Algumas rotinas do cotidiano já são execu-

tadas de outra forma, sem os controles 
desconfiados dos patrões.

O deslocamento das pessoas para 
irem para o trabalho, já não é tão ne-

cessários em alguns casos. Fato é que aulas 
virtuais estão ganhando espaço nos colé-
gios, universidades, cursos com vídeo aulas, 
enfim, muitos outros afazeres têm ganhado 
força. São as transformações que estão sen-
do impostas. O mundo está mudando de cri-
térios, de rotinas, de conceitos e de valores. 
Sem pedir licença aos governantes, o Co-
vid-19 vem questionar sobre os por quês da 
existência de Leis que não são cumpridas e, 
se são, vai caber a interpretação das mesmas 
conforme o interesse que bem lhe convier.

E daí? Taís evidências são elementares a 
partir do momento em que a crise se alastra 
ignorando a casata do indivíduo, sua reli-
gião, seu poder econômico, político ou cultu-
ral, raça, etnia, e por aí afora. Mas..., quem vai 
dar a resposta a essas perguntas? Ou melhor, 
quem haveria de dar resposta a elas?

Por falar em governos, é bom lembrar que 
a cada dia que passa a Pandemia em Mato 
Grosso se agrava, que famílias estão perden-
do seus entes queridos, e que, até o momen-
to não se sabe o que está sendo feito com 
1.600.000.000,00 de reais, benefício do Go-
verno Federal para infraestrutura na área de 
saúde, ou outro tipo de ação que pelo menos 
tente amenizar o problema. 

Esse fato vem sendo questionado pela so-
ciedade de norte a sul. Se não houver consci-
ência da sociedade sobre as consequências 
da crise e responsabilidade das autoridades 
governamentais para combatê-la, também 
não será difícil prever o futuro do Mato Gros-
so e, por que não dizer, do Brasil.

GILSON NUNES É JORNALISTA

O mundo quer 
ser outro

GILSON NUNES
Copiloto da vez
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nais e os mais variados preços passaram 
a ser itens comuns em lojas de vários gê-
neros, venda pela internet e até mesmo no 
comércio popular.

Mas esses aparelhos ficaram no pas-
sado. O motivo? O celular os “enterrou”, 

como fez com tantas 
outras tecnologias. Eles 
ainda existem, mas 
qual a justificativa para 
comprar um dispositivo 
como esses sendo que 
seu smartphone faz tudo 
que ele faz, com atualiza-
ções automáticas e ainda 
agrega uma infinidade de 
outras funções?

Assim o copiloto da 
vez passou a ser o apa-
relho que já nos acom-
panha praticamente todo 
o tempo. Mais simples, 

mais prático e um investimento a menos 
para fazer em equipamentos tecnológi-
cos.

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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Dentre as tantas vantagens de utilizar o celular para substituir o 
navegador GPS é levar ele conosco ao sair do carro, sem a preocupa-
ção de carregar o outro dispositivo ou retirar do painel e “esconder”, 
manobra que era necessária para não atrair criminosos em outras 
épocas. Pode parecer algo simples, mas dependendo do lugar e da 
hora essa “manobra” incomodava bastante.
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Desde que os aparelhos de GPS auto-
motivo surgiram nossas viagens e des-
locamentos em locais desconhecidos 
ganhou um novo cenário. Os mapas de 
papel e pedidos de informação ficaram 
no passado e passamos a ser auxiliados 
por uma voz eletrônica 
que, com satisfatória 
margem de acerto, nos 
ajudava a encontrar o 
destino.

As primeiras via-
gens que fiz com essa 
ferramenta utilizei um 
aparelho emprestado. 
É, meu povo, os valores 
dos lançamentos tecno-
lógicos são assustado-
res e, como diz o dita-
do, “quem tem amigos 
tem tudo”. Levou algum 
tempo para que eu ti-
vesse um navegador GPS para chamar de 
“meu”.

A compra exigia cuidado e pesquisa. 
A configuração de hardware fazia uma di-
ferença imensa e o software utilizado de-
veria ser levado em conta. Precisávamos 
estar atentos ao período de atualização 
dos mapas e, claro, se tais updates teriam 
algum custo.

O tempo passou e o navegador GPS se 
tornou popular. Aparelhos com telas de 
diversos tamanhos, com recursos adicio-

DA REPORTAGEM

O Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logís-
tica (Sinfra) abriu licitação 
para contratar empresa de 
engenharia para executar 
a pavimentação de 11,2 km 
da rodovia MT-242 em Ita-
nhangá. O trecho é o único 
que falta ser pavimentado 
para concluir a ligação en-
tre o município e Ipiranga 
do Norte por via asfaltada.

A abertura da licitação foi 
publicada no Diário Oficial 
que circulou na terça (30). 

Conforme o edital, será 
asfaltado o trecho do Km 
45,6 ao Km 56,8. Essa obra 
complementa a pavimenta-
ção que já está sendo execu-
tada na rodovia, no subtre-
cho que vai do Km zero ao 
Km 45,6.

De acordo com o secre-
tário Marcelo de Oliveira, 
a pavimentação é mais uma 
obra que será realizada por 
meio da parceria entre o 
Governo do Estado e o mu-
nicípio e trará vários bene-
fícios especialmente para 
o escoamento da produção 
de Itanhangá e região.

Com a pavimentação, os 
produtores poderão escoar 
a produção agrícola direta-
mente na BR-163, por via 
asfaltada. “Essa cooperação 
é fundamental para trazer 
melhorias para o Estado de 
uma maneira mais eficien-
te e célere, beneficiando os 
produtores rurais e todos os 
cidadãos que transitam pe-
las rodovias e precisam do 
seu direito de ir e vir, com 
segurança, garantido”, disse.

Para o prefeito de Ita-
nhangá, Edu Pascoski, o 
lançamento do edital de li-
citação é mais um compro-
misso que está se concreti-
zando e que vai favorecer 

Pavimentação será de trecho de 11 km de rodovia 

Licitação para asfaltar MT-242
entre Itanhangá e Ipiranga
CONCLUIR LIGAÇÃO | Trecho é o único que falta ser pavimentado para concluir a ligação por via asfaltada

Foto: Secom-mt

não apenas os produtores, 
mas todos os moradores 
da cidade que dependem 
da rodovia para ter acesso 
a saúde de alta complexida-
de, por exemplo.

“É uma obra de extrema 
importância para a nossa 
região. Precisamos de lo-
gística para o escoamen-
to da produção, para esses 
produtores que trabalham 
e produzem alimentos para 
o Estado e para o Brasil. 
Além disso, nós temos essa 
rodovia como o corredor 
para pessoas que precisam 
ser transportadas para os 
hospitais regiões de Sinop e 
Sorriso para receber atendi-
mento de saúde de média e 
alta complexidades. É uma 
obra muito necessária”, dis-
se. Ainda segundo o pre-
feito, o asfalto da MT- 242 
é um sonho antigo de toda 
a região Médio-Norte e a 
pavimentação vai estimu-
lar o progresso dos muníci-
pios de Sorriso, Ipiranga do 
Norte e Brasnorte, além de 
Itanhangá, que dependem 
diretamente dessa rodovia.

A licitação será realizada 
na modalidade Regime Di-
ferenciado de Contratação 
(RDC), do tipo menor pre-
ço. A entrega das propostas 
ocorrerá durante sessão pú-
blica no dia 23 de julho, às 
9h, na Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão 
(Seplag). Outras informa-
ções acerca da licitação, 
como o edital completo, o 
projeto executivo e demais 
documentações comple-
mentares encontram-se 
disponíveis para consulta 
no site da Sinfra.  Eventuais 
esclarecimentos de dúvidas 
quanto ao edital poderão 
ser solicitados, preferen-
cialmente, via e-mail cpl@
sinfra.mt.gov.br.



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, conhe-
cimento 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 fi nanceiro, 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 
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 

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
PROCESSO LICITATORIO  N.º179/2019

Modalidade: Tomada de Preços n.º 011/2019.
Tipo: A de menor preço global.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME 
PROJETO BASICO E ORÇAMENTARIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT.  A 
Prefeitura Municipal de CONFRESA-MT, através da Comissão Permanente Li-
citações torna público que em face do Parecer emitido pela Assessoria Jurídica 
e em conformidade com o art. 24, XI, da Lei n.º 8.666/93, CONVOCA o licitante 
remanescente, na ordem de classifi cação, a empresa  SCHUSSLER E LEITE 
LTDA  INSCRITA NO CNPJ:07.470.270/0001-05 , classifi cada em 2º lugar no 
certame, para a assinatura do contrato. A contratação se dará nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classifi cado, inclusive quanto aos preços 
atualizados de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2.º da 
Lei de Contratos e Licitações. Caso não aceite, será convocado o terceiro clas-
sifi cado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação 
da licitação. CONFRESA-MT , 01 de JULHO  de   2020. 

CEZAR QUEIROZ  DA  SILVA
Presidente CPL

LEIDEIMAR APARECIDA DOS  SANTOS RIBEIRO
MEMBRO DA  CPL

LEONARDO XAVIER ELIAS
MEMBRO DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 001/2020 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

032/2020 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão Eletrô-
nico 032/2020, cujo objeto é “AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 
ATRAVÉS DO CONVÊNIO 889843/2019/MAPA/CAIXA E PREFEITURA MU-
NICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA”. Para acesso ao Edital Complementar 001/2020 os interessados 
deverão baixar no site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br ou no site www.bll.
org.br. Maiores informações no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, 
no horário das 12h às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao 
disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93, vez que as alterações acima não afe-
tarão a formulação das propostas, fi ca mantida a data marcada para a abertura, 
que dar-se-á às 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 09 de julho de 2020. 
Acolhimento das propostas eletrônicas: até às 18h do dia 08/07/2020 através 
do site www.bll.org.br Peixoto de Azevedo 01 de julho de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 038/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 545 de 10 de Junho de 2020, faz sa-
ber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração 
– Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 038/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 
de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço por Item para 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA HABILITADA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES 
EM AMBULÂNCIA TIPO “B” OU TIPO “D” EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA”. Que será realizado às 13h30min (treze horas e trinta minutos), do 
dia 14 de julho de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José 
Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço acima ou bai-
xado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.
mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–
feira, das 12hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. Peixoto de Azevedo 01 
de Julho de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 01/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a todos os interessados que recebeu documentos e credenciou no PROCESSO 
DE CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE PLANTONISTAS E 
PARA REMOÇÃO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÕES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATUPÁ/MT a Empresa D.M.B. DA 
SILVA - CNPJ: 29.987.569/0001-74 para o Item 3.1.1 - 3.1.2 – 3.1.3  e 3.1.4 do Termo de 
Referência do Edital 029/2020. Matupá – MT, 01 de julho de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da CPL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 03/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a todos os interessados que recebeu documentos e credenciou no PROCESSO 
DE CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO 
GERAL PARA ATENDER NA UNIDADE DE SAÚDE DE FAMÍLIA DA ÁREA RURAL E 
CLINICO GERAL PRESCRITOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT Empresa DEL PAPA CLINICA MÉDICA LTDA – ME CNPJ 
22.759.876/0001-59 para o Item 02 – Medico Clinico Geral para o Hospital Municipal. 
Matupá – MT, 01 de julho de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da CPL 

ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE SORRISO-MT

Ipiranga do Norte – MT, 02 Julho de 2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2020

Prefeito Municipal

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte - MT torna público para conhecimento 
dos interessados que este Município procedeu à adesão a Ata de Registro 
de Preços n.° 110/2020 – Pregão Presencial nº 030/2020 – tendo como 
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE SORRISO-MT e 
PROMITENTE FORNECEDRA: OXIGENIO NORTÃO EIRELI, 
devidamente inscrita no CNPJ Nº 01.920.296/0001-21. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E VENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO 
DE CARGAS DE OXIGÊNIO E NITROGÊNIO LÍQUIDO, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Pedro Ferronatto

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 029/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 18 de junho de 2020 na sede da Prefeitura Municipal, 
a “PREGÃO PRESENCIAL PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MÁSCARA DE TECIDO PARA PROTEÇÃO E TAPETE SANITIZANTE PEDILÚVIO PARA 
PREVENÇÃO DOS RISCOS DE DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID 19) EM 
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ”, aonde consagrou-se vencedores os 
Licitantes: IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME - CNPJ: 
08.952.092/0001-11 LOTE 01  no valor total de R$ 21.126,25, MASTER SERVICOS DE 
PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 15.654.968/0001-09 LOTE 02 no valor de R$ 17.224,70 E 
J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA – ME - CNPJ: 11.073.488/0001-01 LOTE 03  no 
valor de R$ 7.843,50. Matupá – MT, 24 de junho de 2020 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇO Nº. 011/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizou a TOMADA DE PREÇO para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA 
CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE 
OBRAS DE ARTE CORRENTE (BUEIROS CELULARES) NA ESTRADA DIVISA NORTE 
DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, aonde sagrou-se vencedor o Licitante REBEQUI E CIA 
LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 04.139.347/0001-70 COM VALOR TOTAL 
DE R$ 554.166,83. Matupá – MT, 01 de julho de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da CPL 

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 52/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTOS 
ENTREGUES AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 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 ) 
SOLICITANTE(S). ' CONFORME A SEGUIR COOPERATIVA DOS 
PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE SORRISO - 
COOPERRISO CNPJ/CPF Nº 26.898.986/0001-52 ITENS VENCEDORA 
- 835024 - R$2,60, - 839930 - R$4,55, VALOR TOTAL R$ R$29.900,00 
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF Nº 14.953.277/0001-
43 ITENS VENCEDORA - 839931 - R$2,03, - 839934 - R$6,50, VALOR 
TOTAL R$ R$36.150,00 VALOR TOTAL GERAL R$66.050,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação informa o CANCELAMENTO da publicação do 
procedimento de RDC PRESENCIAL Nº 001/2020, OBJETO: 
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), tornando sem efeito todos os atos.

Presidente da CPL
Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2020

DE AVISO RDC PRESENCIAL N° 001/2020
AVISO DE CANCELAMENTO

AVISO DE RESULTADO
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Os três senadores por 
Mato Grosso, Wellington Fa-
gundes (PL), Jayme Campos 
(DEM) e Carlos Fávaro (PSD), 
votaram favoráveis ao Pro-
jeto de Lei 2.630/2020, co-
nhecido como “PL das Fake 
News”, que estabelece medi-
das de combate à propaga-
ção de notícias falsas.

Por 44 votos favoráveis e 
32 contrários, o polêmico PL 
estabelece que normas sejam 
criadas para trazer trans-
parência aos provedores de 
redes sociais e de serviço de 
troca de mensagens privadas 
que são postadas em anoni-
mato ou se utilizando de fal-
sos perfis com disparos em 
massa.

O projeto se torna polêmi-
co a partir do momento em 
que há um questionamento 
sobre ele colocar limites na 
chamada liberdade de ex-
pressão. Mas o próprio texto 
fala na garantia da liberdade 
de expressão, comunicação e 
manifestação de pensamen-
to.

“O tema é sensível e acre-
dito que o Senado Federal 
soube compatibilizar as li-
berdades de expressão e de 

pensamento, tal como pre-
coniza nossa Constituição, 
e estabelecer filtros e freios 
para combater a criminali-
dade digital”, declarou Jayme 
Campos. Contas nas redes 
sociais que não estejam iden-
tificadas ou que sejam utili-
zadas por robôs para espa-
lhar conteúdo falso deverão 
ser proibidas. Aplicativos de 
mensagens também poderão 
excluir contas cujos celulares 
não possam ser identifica-
dos. “O objetivo da propos-
ta é garantir ao cidadão de 

Foto: Arte/MontAgeM

Os 3 vereadores mato-grossenses votaram a favor da PL 

Senadores votam “sim”
para PL das Fakes News
NO SENADO | Projeto de Lei busca punir crimes praticados nas redes sociais

TEXTO-BASE
Sepultamento exige
mudança de rituais

PROPAGAÇÃO DO VÍRUS

Justiça determina que ‘lockdown’ em
21 cidades inicie imediatamente

TEXTO-BASE
Flexibilização do ano letivo
é aprovado na Câmara Federal

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Diante da pandemia do 
novo coronavírus, dezenas de 
famílias se viram obrigadas a 
passar pelo processo de mor-
te e luto de um ente querido 
à distância. Sem velórios ou 
com um número reduzido de 
pessoas e de tempo, com cai-
xões lacrados, os enterros em 
tempos de Covid-19 exigiram 
mudanças como participação 
de parentes via chamada de 
vídeo, rituais religiosos pela 
internet ou mesmo cerimô-
nias solitárias. Para muitas 
famílias, os rituais diante da 
morte são muito importantes. 
São momentos de expressão 
de emoções, momentos de 
enfrentar o luto juntos. Com 
a Covid-19, esses rituais, que 
tinham função apaziguadora, 
não estão acontecendo, o que 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na noite da última terça 
(30), os deputados federais 
aprovaram em Plenário o tex-
to-base da Medida Provisória 
(MP) que suspende a obriga-
toriedade de escolas e insti-
tuições de ensino superior de 
cumprirem a quantidade mí-
nima de dias letivos (200) no 
ano de 2020 em decorrência 
da pandemia do novo corona-
vírus. O texto-base aprovado 
atinge todos os níveis de ensi-
no. Os critérios estabelecidos 
para a educação infantil é de 
que as escolas estão dispensa-
das do cumprimento dos 200 
dias mínimos de ano letivo, 
como também da carga horá-
ria mínima de 800 horas. Já as 
escolas de ensino fundamen-
tal e médio terão de cumprir a 
carga horário mínima de 800 
horas, mas estão dispensadas 
de concluir os 200 dias leti-
vos.

Para que essas flexibiliza-
ções sejam efetivadas, o Con-
selho Nacional de Educação 
(CNE) editará diretrizes na-
cionais para que a nova regra 
seja implantada e que esteja 
de acordo com o proposto 
pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para que 
não se tenha prejuízo da qua-
lidade do ensino e da apren-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Justiça Federal conce-
deu liminar que determina o 
regime de lockdown em mu-
nicípios da região Oeste. As 
cidades dependem da rede 
hospitalar situada em Cáce-
res. São elas: Araputanga, Co-
modoro, Conquista d’Oeste, 
Curvelândia, Figueirópo-
lis d’Oeste, Glória d’Oeste, 
Indiavaí, Jauru, Lambari 
d’Oeste, Mirassol d’Oeste, 
Nova Lacerda, Pontes e La-
cerda, Porto Esperidião, Por-
to Estrela, Reserva do Caba-
çal, Rio Branco, Salto do Céu, 

pode deixar ainda mais com-
plicado o luto após a morte 
sem despedidas. Vilson Vígo-
lo, dono de uma funerária da 
cidade, explica que quando o 
paciente morre com Covid-19 
ou com suspeita, seu corpo 
é colocado em saco, lacrado 
e sai direto do necrotério do 
hospital para o cemitério.

As famílias, segundo ele, 
podem acompanhar o sepul-
tamento a cerca de 10 metros, 
aproximadamente, da urna, 
porém sem nem sequer ver 
o rosto da pessoa. A equipe 
funerária, que normalmente 
é composta por três agentes, 
quando se trata de vítimas de 
Covid, é reduzida para dois. 
Durante o procedimento, os 
profissionais usam todo o 
aparato de equipamentos de 
segurança para evitar ao má-
ximo o risco de contaminação 
dos trabalhadores.

dizagem. Nos casos obrigató-
rios, onde há a necessidade 
de se encaixar a carga horária 
mínima dentro dos dias leti-
vos, o texto-base permite que 
o conteúdo acadêmico deste 
ano seja aplicado em 2021, 
aglutinando duas séries ou 
anos escolares.

AULAS ONLINE
A MP aprovada pelos par-

lamentares permite a realiza-
ção de atividades pedagógicas 
não presenciais para contar 
como carga horária mínima, 
mas terão de seguir critérios 
objetivos estabelecidos pelo 
CNE baseados na faixa etá-
ria dos estudantes e em cada 
modalidade de ensino. Quem 
optar pelas atividades remo-
tas, deverá assegurar que os 
estudantes tenham acesso aos 
meios necessários para a rea-
lização dessas atividades.

Em casos que envolvam 
equipamentos técnicos e as-
sistência técnica, caberá a 
União auxiliar estados, mu-
nicípios e o Distrito Federal 
neste quesito. Os recursos 
para isso devem sair do “Or-
çamento de Guerra” aprova-
do pelo Congresso que dá ao 
Governo Federal através da 
Emenda Constitucional 106 
deste ano de gastar sem li-
mites em casos referentes ao 
combate à pandemia.

São José dos Quatro Marcos, 
Vale de São Domingos e Vila 
Bela da Santíssima Trindade. 
Atualmente, Cuiabá e Várzea 
Grande estão, desde quinta-
-feira passada, com lokdo-
wn por 14 dias e cerca de 50 
segmentos do comércio e in-
dústria podem funcionar. O 
pedido foi feito pelo Minis-
tério Público Federal (MPF), 
por meio da Procuradoria da 
República no Município de 
Cáceres, Ministério Público 
do Estado (MPE), Defensoria 
Pública da União e Defen-
soria Pública do Estado de 
Mato Grosso. De acordo com 
os autores, a medida é neces-

bem seu direito de expres-
são e proteger sua liberdade 
de comunicação. Da mesma 
forma, precisamos coibir os 
abusos e impor limites legais 
a quem insiste em acreditar 
que a internet é uma terra de 
ninguém”, completou Cam-
pos.

O projeto proíbe que fi-
quem em funcionamento 
contas automatizadas sem 
que se tenha uma identifica-
ção. O texto também proíbe 
as chamadas contas inau-
tênticas, perfis criados para 

simular a identidade de ou-
tra pessoa e enganar o pú-
blico. Os impulsionamentos 
de mensagens publicitárias 
continuam valendo, mas os 
serviços de redes sociais e de 
troca de mensagens devem 
informar, de forma desta-
cada, o caráter publicitário 
dessas mensagens.

Publicações que incitem 
violência contra uma pessoa 
ou um grupo de pessoas ou 
que contenham conteúdo 
criminoso, como incitação à 
pedofilia, são proibidas.

sária devido ao aumento dos 
casos de Covid-19 na região, 
que conta com 21 municípios 
(incluindo Cáceres) e aproxi-
madamente 320 mil habitan-
tes. Os órgãos alegam que há 
necessidade de isolamento 
como forma de contenção e 
diminuição da velocidade de 
contágio da doença. 

Segundo o procurador da 
República, Bernardo Meyer, 
a ação civil pública, que re-
sultou na liminar, foi ajuizada 
em razão do aumento signi-
ficativo, nos últimos dias, de 
casos da doença aliado ao co-
lapso no sistema de saúde e à 
grande ocupação de leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). O procurador também 
explica que a ação busca que 
todos os municípios façam a 
sua parte e editem normas 
visando ao isolamento social 
e à redução da taxa de conta-
minação. 

“Por isso que eu peço à 
população que obedeça e 
observe as normas emana-
das pelo Poder Público, as 
diretrizes dadas pelos órgãos 
competentes, os médicos, 
porque precisamos de esfor-
ço conjunto da população de 
Mato Grosso, para superar-
mos o quanto antes essa pan-
demia da covid-19”.


