
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 fi cará bem!

INTERNET E TELEFONIA

O Governo sancionou lei que proíbe a interrupção, redução de velocidade e suspensão de serviços de in-
ternet e telefonia nesse período de aplicação das medidas referentes à contenção do vírus da Covid-19.
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ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Convênios:
asfaltar
travessias
urbanas
O governador Mauro Men-
des assinou convênios 
com quatro prefeituras 
para a pavimentação de 
ruas e travessias urbanas. 
As obras serão realizadas 
em parceria com os mu-
nícipios e vão benefi ciar 
as regiões Centro-Norte 
e Norte. Os convênios 
foram assinados com as 
cidades de Guarantã do 
Norte, Cotriguaçu, Feliz 
Natal e Carlinda.
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Delivery em 
Sinop se sente 
prejudicado com 
os decretos
O drama dos empresários de delivery começou com 
a proibição de funcionarem após a meia noite, ten-
do em vista que muitos deles conseguem boa parte 
de suas rendas após este horário. Esta semana do 
drama aumentou com o novo decreto da prefeitura 
antecipando o toque de recolher para às 22h, obri-
gando os deliveries a fecharem às 21h, ocasionando 
um prejuízo fi nanceiro ainda maior para o setor.
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O presidente não quer arcar com ônus 
de medidas impopulares, continua 
jogando contra, com suas aparições es-
petaculosas para agradar o seu fanático 
fã clube

Eu prometi para mim mesmo que não 
iria mais escrever com tanta assiduida-
de sobre questões políticas, pois a minha 
praia é escrever crônicas. Entretanto, seja 
pela cobrança de alguns leitores, seja pela 
situação crítica por que passa a população 
brasileira, com esta implacável pandemia, 
estou novamente a me ocupar deste tema.

A pandemia do coronavírus existe e é 
universal. Isto é indiscutível. Onde ela foi 
bem combatida já se colheram resultados 
positivos. Onde ela foi mal peleada, persiste 
a fazer uma ruma incalculável de vítimas.

O nosso Brasil brasileiro, onde as coisas 
não são encaradas com a seriedade devida, 
os resultados são assombrosos. A começar 
pelo Presidente da República que desafia 
diariamente a lógica e o bom senso, ao sair 
em público sem os cuidados devidos. Bem 
como a afirmar que tem um remédio eficaz 
ou que o vírus não existe, culpando a tudo e 
a todos pelo seu desenlace.

O combate ao Corona vírus é função de 
todos, mas sobretudo, é responsabilidade 
indelegável do Presidente da República que 
furta a fazê-lo. Não é por que o STF decidiu 
que algumas medidas com fechamento do 
comércio e o isolamento de pessoas são 
atribuições de Prefeitos e Govenadores que 
o exime de suas reponsabilidades ao deixar 
o Pais à deriva. Não se tem conhecimento 
de um comitê de crise e o Ministério da 
Saúde, após diversas defecções, sequer tem 
um Ministro efetivo.

O presidente não quer arcar com ônus 
de medidas impopulares, continua jogando 
contra, com suas aparições espetaculosas 
para agradar o seu fanático fã clube. O país 

precisa de uma direção e de um rumo. 
Esta pandemia ceifa milhares de vida 
diariamente, à revelia de um comando 
efetivo e seguro neste País de dimen-
sões continentais.

A política de culpar outros pela ne-
gligência não exime o acusador da respon-
sabilidade, principalmente por que está em 
jogo a sanidade, a vida e a morte das pesso-
as. Esta omissão, além de criminosa, é uma 
insanidade e uma manifesta crueldade mas-
carada de extermínio, pois já se foram mais 
55 mil pessoas. Não há justificativa plausí-
vel para esta tragédia! Além do mais, não 
é crível que o Chefe do Executivo encha as 
burras de dinheiro da União de autoridades 
menores, sem o controle de como o dinheiro 
vai ser gasto, para se postar depois de vestal 
incorruptível e ser o único homem honesto 
do País. Até por que este título é reclamado 
por outro ex-presidente. Não custa lembrar 
que quem tem a chave do cofre manda e des-
manda! E esta chave todos sabem na mão 
de quem está! O Presidente foi eleito para 
cuidar do País e, sobretudo, das pessoas que 
nele habitam, mas a impressão é de que o 
descaso, a omissão e a indiferença estão no 
comando. Neste tormentoso momento é bom 
lembrar Cícero: Até quando Catelina, abusa-
rás da nossa paciência? Daqui a pouco o con-
senso pelo impeachment se consolida ou a 
pura e simples cassação de mandatos pelo 
Poder Judiciário, pois motivos não faltam.  
Enfim, esta crise de imensos sofrimentos e 
incontáveis mortes – aumentadas exponen-
cialmente todos os dias - promete levar de 
roldão mandatos em curso e os planos de re-
eleição por aqui e no exterior. Vamos torcer 
para não sermos a próxima vítima, a fim de 
presenciarmos o desfecho desta triste e trá-
gica novela, pois parece que o fundo do poço 
ainda está por vir.

RENATO GOMES NERY É ADVOGADO

Até quando 
Catelina...?

RENATO GOMES NERY
Reunião de vendas “disfarçada”...
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sar duas vezes, você se inscreve.
Normalmente trata-se de um grupo 

moderado, onde apenas algumas pessoas 
fazem postagem. De vez em quando o gru-
po passa a ser “aberto”, para que os mem-
bros possam interagir, o que soa como 

uma boa ideia, afi-
nal, ali estão várias 
pessoas que gos-
tam da mesma coi-
sa e tem interesse 
no assunto.

Ao final de um 
período, a “notícia”: 
a venda do conte-
údo, propriamente 

dito, com um “desconto especial” para 
quem fez parte do grupo. Sim, é a reunião 
dos tempos antigos com roupagem tecno-
lógica. Não preciso dizer que, assim como 
os jantares e eventos do passado, essa es-
tratégia, mesmo “batida”, dá certo, não é 
mesmo?

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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A estratégia dos grupos de WhatsApp é amplamente utilizada 
hoje em dia e, inclusive, os responsáveis por meus projetos na 
internet também utilizam. Como diz o ditado, “errado não está”, 
desde que você não “minta” para os interessados. É sempre im-
portante ser claro no “o que” e “como” vai acontecer. Prometer o 
que não vai cumprir é algo completamente absurdo.
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Uma cena comum tempos atrás: você 
era convidado para um evento, normal-
mente uma janta, onde o anfitrião informa-
va que estaria recebendo alguns amigos. 
Ao chegar no local percebe que, realmen-
te, tem bastante gente (normalmente 
mais do que 
você imagi-
naria encon-
trar).  Tempo 
vai passando 
e, sob a estra-
nheza do que 
está aconte-
cendo, surge 
a “revelação” 
de que é uma reunião para divulgar (e 
vender) algum produto e convencer você 
a “mudar sua vida” entrando, via de regra, 
em algum programa de pirâmide de ven-
das.

O tempo passou e esse tipo de even-
to continua a acontecer. Mas, claro, a 
tecnologia permite que a mente criativa 
prepare outros tipos de “cilada” para nós. 
A “moda” do momento são os grupos de 
vendas. A ideia é relativamente pareci-
da: você recebe um inocente convite para 
participar de um grupo de WhatsApp so-
bre um assunto que tenha interesse. Ali, 
informam, serão passadas informações e 
dicas que vão mudar sua vida. E, sem pen-

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes assinou convênios 
com quatro prefeituras 
para a pavimentação de 
ruas e travessias urbanas. 
As obras serão realizadas 
em parceria com os mu-
nícipios e vão beneficiar 
as regiões Centro-Norte e 
Norte.

Os convênios foram as-
sinados pelo governador, 
pelo secretário de Estado 
de Infraestrutura e Logís-
tica (Sinfra), Marcelo de 
Oliveira, e pelos prefeitos 
Érico Stevan Gonçalves 
(Guarantã do Norte), Jair 
Klasner (Cotriguaçu), Ra-
fael Pavei (Feliz Natal) e a 
prefeita Carmelinda Leal 
Martines (Carlinda).

Com os convênios, serão 
asfaltados mais de 148 mil 
m² de travessias urbanas. 
O investimento total no 
asfaltamento será de apro-
ximadamente R$ 5,8 mi-
lhões. Desse valor, R$ 3,4 
milhões serão repassados 
diretamente pela Sinfra 
às prefeituras, que darão 
a contrapartida financeira 
para complementar o in-
vestimento e ficarão res-
ponsáveis pela execução 
das obras.

De acordo com Mendes, 
as parcerias com todos os 
entes têm auxiliado na me-
lhoria do Estado, especial-
mente no que diz respeito 
aos avanços na infraestru-
tura, logística e no desen-
volvimento dos municí-
pios. 

“Graças a tantos parcei-
ros importantes, os muní-
cipios e também o cidadão, 
estamos mudando MT. 
Bastou a gente organizar 
a casa que em um ano e 
pouquinho temos um ou-

Investimento será de aproximadamente R$ 5,8 mi 

Governo assina convênios para 
asfaltar travessias urbanas
4 MUNICÍPIOS | Com os convênios, serão asfaltados mais de 148 mil m² de travessias urbanas

Foto: SinFra-Mt

tro Governo em um mes-
mo estado. O agronegócio 
é o mesmo, a economia é a 
mesma, só que é um outro 
governo trazendo essa ou-
tra realidade”, disse.

Em Guarantã do Norte 
serão pavimentados mais 
de 72 mil m² das avenidas 
Alcides M. Capelini e Je-
quitibá, além das ruas das 
Sapucais e das Amendoei-
ras. Ao todo serão repassa-
dos R$ 700 mil pela Sinfra. 
O valor total do convênio é 
de R$ 825 mil.

Segundo o vereador 
Zilmar Assis de Lima, que 
representou o prefeito de 
Guarantã do Norte, Érico 
Stevan Gonçalves, duran-
te o evento, esse convênio 
estava sendo muito aguar-
dado pelo município e vai 
resultar em muitas benfei-
torias. 

Em Feliz Natal, a pavi-
mentação será realizada 
nas Ruas das Castanheiras, 
das Margaridas, das Flores 
e das Amesclas, totalizando 
11 mil m² de extensão. Se-
rão investidos 722 mil na 
execução da obra, sendo 
que R$ 700 mil serão em-
penhados pela Sinfra.

Já em Cotriguaçu serão 
asfaltados mais de 58 mil 
m² da Avenida 20 de De-
zembro, no município. O 
valor do convênio é de R$ 
3,8 milhões, dos quais R$ 
1,6 milhão serão investidos 
pela Sinfra.

Em Carlinda, o asfalta-
mento será feito na Rua 
Ipês, em uma extensão de 
R$ 6 mil m². O investimen-
to total é de R$ 409 mil e 
a Sinfra vai fazer o repasse 
de R$ 400 mil. Esse é ape-
nas um de vários convênios 
já firmados com o muníci-
pio para a pavimentação de 
vias urbanas.



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 JUINA/MT
RESULTADO DA CONCORRENCIA PUBLICA 004/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Vice Presidente, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que não compareceu 
nenhum licitante no certame, configurando portanto licitação Deserta. Juina-
-MT, 02 de julho de 2020. Jose Carlos Divino  –Vice Presidente  da CPL- Poder 
Executivo – Juína/MT. 
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Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal nº Portaria 230, de 22 
de Junho de 2020 no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993, torna público que consagraram-se 
vencedoras do Pregão Presencial n.º 024/2020 referente à “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPAGEM DE PNEUS , PARA 
ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT”, as 
seguintes Empresas: 1) F. VASHILESKI E CIA LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n.º 93.388.031/0011-14, localizada na Avenida das 
Samambaias, 4.100W - Bairro Industrial Sul, Município de Nova Mutum, 
CEP 78.450-000, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, do Lote 001, totalizando o valor de R$ 
139.701,00 (Cento e Trinta e Nove Mil, Setecentos e  Um Reais.  2) JOSÉ 
MARGREITER – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
10.991.187/0001-96, localizada na Rodovia dos Imigrantes, Km 23,5, S/N 
Bairro Capão Grande, Várzea Grande MT, CEP: 78110-798. Vencedora 
dos itens: 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 26, 27 e 28, do Lote 001, e dos itens: 
001 a 028 do Lote 002, totalizando o valor global de R$ 245.387,00 
(Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais).
Ipiranga do Norte – MT, 03 de Julho de 2020.

Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020

Simone Machado da Silva

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público aos interessados que RETIFICA o resultado do Pregão 
Presencial n.º 015/2020 referente ao “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e 
Materiais de Copa e Cozinha, para atender a todas as Secretarias 
Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, passando o resultado a ser: 1) 
ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº 15.337.202/0001-09, localizada na Rua dos Curiós, Qd 
09, Cs 03, Bairro Parque Ohara na Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.080-
480, vencedora dos itens n.º 1, 8, 16, 18, 26, 28, 41, 44, 47, 60, 76, 78, 79, 
80, 81, 85, 89, 94, 100, 101, 102, 103, 110, 127 e 128 dos lotes 001 e 002, 
com valor global de R$ 64.370,55 (Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e 
Setenta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos); 2) SOMA COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELLI – EPP,  devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 
26.887.656/0001-80, localizada na Avenida Alzira Santana, s/n, Bairro 
Ikaray, Quadra 17, Lote 02 CEP: 78.130-634, Várzea Grande – MT, 
vencedora dos itens n.º 2, 7, 12, 15, 17, 20, 25, 39, 40, 42, 43, 53, 61, 64, 
73, 74, 77, 82, 83, 87, 93,104 e 105,  dos lotes 001 e 002,  no valor total de 
R$ 67.776,77 (Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e 
Setenta e Sete Centavos); 3) SUPER UTIL COMERCIAL LTDA – ME, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 15.392.562/0001-03, localizada 
na Avenida João Brescansin, n.° 1014, Sala 03, Centro, na Cidade de 
Sorriso – MT, CEP: 78.890-000, vencedora dos itens nº 4, 6, 13, 19, 23, 
37, 45, 49, 52, 55, 59, 68, 69, 84, 86, 90, 95, 97, 98, 107, 109, 112, 114, 
119, 122, 125, 130, 131, 133, 134 e 150 dos lotes 001 e 002, no valor total 
R$ 72.318,17 (Setenta e Dois Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Dezessete 
Centavos). 4) BELAFORTE COMERCIAL LTDA – ME, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n.º 24.296.486/0001-15, localizada na Rua 
Genésio Roberto Baggio, n.° 155, Sala 02, Centro, na Cidade de Sorriso – 
MT, CEP: 78.890-000, vencedora dos itens n.º 5, 9, 10, 21, 22, 24, 27, 29, 
31, 32, 33, 34, 36, 38, 46, 50, 51, 62, 65, 70, 71, 72, 75, 88, 111, 113, 115, 
117, 120, 123, e 124 dos lotes 001 e 002,  no valor global de R$ 63.734,00 
(Sessenta e Três Mil, Setecentos e Trinta e Quatro Reais). 5) MATHICK 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. HIGIENE E 
ESCRITORIO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
33.955.893/0001-88, localizada na Rua Imutina, N° 26, Quadra 13, Bairro 
Residencial Coxipó, na Cidade de Cuiabá– MT, CEP: 78090-466, 
vencedora dos itens nº 3, 11, 30, 48, 54, 56, 57, 58, 63, 67, 91, 92, 96, 99, 
106, 108, 116, 118, 121, 126, 129, 132, 144, 145, 146, 147, 148, 149 e 154 
dos lotes 001 e 002, no valor total de R$ 174.618,70 (Cento e Setenta e 
Quatro Mil, Seiscentos e Dezoito Reais e Setenta Centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO

Ipiranga do Norte – MT, 03 de Julho de 2020.

Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE PRORROGAÇÃO

CREDENCIAMENTO N° 007/2020

 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 10 de julho de 2020.

Nova Mutum – MT, 03 de julho de 2020.

Presidente da CPL

Marcelo Rodrigo Bragatti

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2020

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
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) 3575-2984 
Peixoto de Azevedo – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 005/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 10 DE JULHO DE 2020, às 08h00min, na Sede do 
Consórcio, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONVENIO 
N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 
LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO 
MT”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, constantes no 
Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e 
complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 005/2020, que poderá 
ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, 
ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone 
(66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 02 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
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) 3575-2984 
Peixoto de Azevedo – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 005/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 10 DE JULHO DE 2020, às 08h00min, na Sede do 
Consórcio, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONVENIO 
N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 
LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO 
MT”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, constantes no 
Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e 
complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 005/2020, que poderá 
ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, 
ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone 
(66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 02 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
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) 3575-2984 
Peixoto de Azevedo – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 006/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 10 DE JULHO DE 2020, às 10h00min, na Sede do 
Consórcio, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME TERCEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO 
ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, 
Peixoto de Azevedo-MT, constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no 
edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento 
ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL SRP  Nº 006/2020, que poderá ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 02 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
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) 3575-2984 
Peixoto de Azevedo – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 005/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 10 DE JULHO DE 2020, às 08h00min, na Sede do 
Consórcio, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONVENIO 
N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 
LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO 
MT”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, constantes no 
Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e 
complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 005/2020, que poderá 
ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, 
ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone 
(66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 02 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
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) 3575-2984 
Peixoto de Azevedo – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 015/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 14 DE JULHO DE 2020, às 08h00min, na Sede do 
Consórcio, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SER USADO NA MANUTENÇÃO 
PREDIAL DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias 
n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade 
com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos 
legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 015/2020, que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente 
no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, 
de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 02 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
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) 3575-2984 
Peixoto de Azevedo – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 005/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 10 DE JULHO DE 2020, às 08h00min, na Sede do 
Consórcio, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONVENIO 
N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 
LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO 
MT”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, constantes no 
Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e 
complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 005/2020, que poderá 
ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, 
ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone 
(66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 02 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
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) 3575-2984 
Peixoto de Azevedo – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 017/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 14 DE JULHO DE 2020, às 14h00min, na Sede do 
Consórcio, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P13 KG e 
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 45 KG, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO - MT”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de 
Azevedo-MT, constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus 
anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  
Nº 017/2020, que poderá ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 02 de julho de 2020. 
 
 

 
CHEILA MIGLIAVACA  

Pregoeira Oficial do CISVP 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
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) 3575-2984 
Peixoto de Azevedo – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 005/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 10 DE JULHO DE 2020, às 08h00min, na Sede do 
Consórcio, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONVENIO 
N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 
LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO 
MT”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, constantes no 
Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e 
complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 005/2020, que poderá 
ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, 
ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone 
(66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 02 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Desde as medidas restri-
tivas foram implementadas 
pela prefeitura de Sinop com 
o objetivo de conter o avan-
ço de contágio do corona-
vírus no município, muitos 
setores econômicos vêm so-
frendo com os decretos, mas 
um em especial vem sentin-
do ainda mais.

Trata-se do setor alimen-
tício que trabalha exclusiva-
mente com os serviços de 
entrega à domicílio, os cha-
mados delivery.

O drama dos empresários 
de delivery começou com a 
proibição de funcionarem 
após a meia noite, tendo em 
vista que muitos deles conse-
guem boa parte de suas ren-
das após este horário. Como 
é o caso da Vicios Pizzaria, a 
proprietária Andreane Cam-
pos, que relata ter perdido 
boa parte de seu faturamen-
to com a primeira medida. 
“Nós funcionávamos até 4 da 
manhã, a partir da meia noi-
te saia a maioria dos pedidos, 
até hoje recebemos ligações 
depois da meia noite, mas 
não podemos circular e nem 
vamos descumprir a lei, mas 
é algo muito injusto com a 
gente e com os outros como 
nós”, desabafou. 

A situação se complicou 
quando foi instituído o to-
que de recolher no municí-
pio, que proibiu a circulação 
de pessoas pela cidade entre 
22h30 e 5h, pois tiveram que 
parar as entregas às 21h30.

Esta semana do drama au-
mentou com o novo decreto 
da prefeitura antecipando 
o toque de recolher para às 
22h, obrigando os deliveries 
a fecharem às 21h, ocasio-
nando um prejuízo financei-
ro ainda maior para o setor. 
“O financeiro está muito pre-
judicado, pois além do toque 
de recolher ser muito cedo 
o comércio local vem sen-
do obrigado a encerrar suas 
atividades uma hora antes, 
como consequência disso as 

vendas caíram pela metade, 
obrigando assim a maioria 
dos restaurantes a fazer um 
corte de funcionários”, rela-
tou Campos.

Como alternativa, os deli-
veries tiveram que buscar al-
ternativas para equilibrar as 
contas e diminuir o prejuízo. 
“Minha empresa em particu-
lar, passamos a abrir durante 
o dia”, revelou.

DELIVERY NÃO
AGLOMERA
A principal critica que se 

faz ao enquadramento do 
sistema delivery nas medi-
das restritivas é o fato de ser 
um serviço que não causa 
nenhum tipo de aglomera-
ção, principal risco para a 
proliferação do vírus.

Na capital do estado, 
Cuiabá, o prefeito Emanuel 

Foto: Arte/MontAgeM

Foto: DivulgAção

Entregas estão reduzidas às 21h Operadores não poderão interromper ou suspender serviços

Deliveries tentam 
sobreviver na pandemia
SITUAÇÃO DRAMÁTICA | Decretos da prefeitura de Sinop colocaram 
em risco o sistema delivery na cidade

SORRISO
Atendimentos são divididos 
entre Hospital de Campanha 
e USF Central

TEXTO-BASE

Lei proíbe interrupção e 
suspensão de serviços 
de internet e telefonia
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Governo sancionou, na 
quinta (2), uma lei que proíbe 
a interrupção, redução de ve-
locidade e suspensão de ser-
viços de internet e telefonia 
nesse período de aplicação 
das medidas referentes à con-
tenção do vírus da Covid-19 
em Mato Grosso.

De acordo com a lei, as 
operadoras de telefonia e in-
ternet móvel devem dispo-
nibilizar os acessos a sites de 
comunicação, redes sociais 
e streaming, sem qualquer 
contabilização do pacote de 
dados dos clientes. Com isso, 
fica proibida a interrupção do 
acesso ou a redução da veloci-
dade contratada por qualquer 

DA REPORTAGEM

Para evitar aglomera-
ção de pessoas, a Secretaria 
de Saúde e Saneamento de 
Sorriso, além do Hospital de 
Campanha, também, estru-
turou a Unidade de Saúde da 
Família (USF) Central para 
atendimentos da Covid-19. O 
número de pessoas que bus-
cam atendimento é grande 
e por isso, primeiro, o pa-
ciente deve ir até o Hospital 
de Campanha, onde o mé-
dico faz a avaliação e se ne-

limite preestabelecido de da-
dos utilizados no estado.

Segundo a lei, as opera-
doras não poderão suspender 
os serviços decorrentes de 
inadimplência dos consumi-
dores que estiverem em áreas 
de restrição de deslocamento, 
durante o período de medidas 
restritivas em relação a pan-
demia do novo coronavírus. 
O descumprimento da me-
dida acarretará multa de 100 
Unidades Padrão Fiscal do Es-
tado de Mato Grosso (UPFs/
MT), e em caso de reincidên-
cia, a multa será duplicada. A 
lei deve valer durante todo 
o período de aplicação das 
medidas e restrições de des-
locamento decorrentes da 
Covid-19, estabelecidas pelo 
governo de Mato Grosso.

cessário, encaminha para a 
USF Central (que fica ao lado 
do Hospital de Campanha) 
onde, agora, está sendo feita 
a coleta do exame RT-PCR 
que é encaminhado para o 
Lacen/MT.

Ainda para evitar a aglo-
meração de pessoas, que fica-
vam esperando para fazer o 
teste, que é demorado, devi-
do o protocolo exigido pelo 
Ministério da Saúde, agora, 
todos estão sendo feitos por 
agendamento, com horário e 
dia programado.

Pinheiro, mesmo com o to-
que de recolher instituído, 
permitiu que os deliveries 
continuassem trabalhando. 
“O isolamento social ainda é 
a nossa principal determina-
ção, tomando como base os 
protocolos de segurança das 
entidades de saúde. Implan-
tamos o Toque de Recolher 
para combater as aglomera-
ções, mas somos solidários 
ao setor econômico também, 
por isso voltei minha aten-
ção para os comerciantes e 
profissionais entregadores”, 
disse o prefeito.

A empresária do setor de 
delivery em Sinop, Andrea-
ne Campos concorda com o 
posicionamento do prefeito 
de Cuiabá. “Eu em particu-
lar achei essa medida corre-
tíssima assim as pessoas não 
precisam sair de casa sem 

necessidade, os deliveries 
não perdem vendas e nem 
expõe o entregador, já que 
com essa pandemia, para se-
gurança do cliente e do en-
tregador a rede delivery vem 
trabalhando com a forma de 
pagamento online para evi-
tar contato”, apontou Cam-
pos.

Outra capital brasileira 
que permite a circulação dos 
deliveries durante o horá-
rio de toque de recolher é 
Campo Grande. Na capital 
sul mato-grossense o servi-
ço está liberado durante o 
período de confinamento 
domiciliar obrigatório. Mes-
mo permitidas as entregas, o 
município alertou que todos 
os trabalhadores devem usar, 
obrigatoriamente, máscara 
de proteção facial durante o 
deslocamento.


