
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!

DISQUE DETRAN

Criado para prestar informações e esclarecer dúvidas sobre os procedimentos e serviços do Detran-MT, 
o Disque Detran já contabilizou quatro mil atendimentos via telefone e e-mail, nos últimos três meses.
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Divulgação

Divulgação

Carolina alonso

A Secretaria Estadual de Saúde implantou nos últi-
mos dias mais 29 leitos de UTIs em hospitais para 
o tratamento de pacientes com a Covid-19. São 9 no 
Hospital Regional de Sinop e 10 no Hospital Estadu-
al Santa Casa e 10 na Santa Casa de Cuiabá.    Página  - 4

Mais 29 UTIs em MT buscam
reduzir lotação de leitos

Toque de
recolher é
prorrogado
até dia 26
Novo decreto prorroga 
o período do toque de 
recolher em Sinop até 
o próximo dia 26. A 
medida, que restrin-
gia a circulação de 
pessoas e atividades 
comerciais entre às 
21h e 5h, foi instituída 
no dia 17 de junho. As 
atividades deverão 
ser encerradas às 21h
30.                                         Página  -4
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DÚVIDAS E INFORMAÇÕES



    

Ela então tenta argumentar que eles fazem 
parte da classe média, que ele é formado e 
tem emprego, e que não é uma gripezinha 
que vai assustá-los agora

Era um fim de semana daqueles terrí-
veis. Clima abafado, já cansado de séries 
e filmes, o casal já sem clima para nada, e 
o vazio nos olhos um do outro. Ela sai na 
pequena sacada do apartamento popular, 
vê os carros indo e vindo, como se esti-
vessem fugindo de algo perigoso, e chega 
à conclusão que é preciso fazer algo.

O marido que já ganhara 10 kg desde 
o começo do confinamento, só pensa em 
comer e dormir, e nada de carinhos. O 
típico marido DVD. Para quem não sabe, 
é aquele sujeito que perde todo vigor e 
charme após algum tempo de casado, e 
apenas “Deita, Vira e Dorme”. Mas ela pre-
cisava dar um basta nisto, nem que seja 
por alguns momentos.

Ela se veste de forma provocante, em-
beleza-se, liga para um casal de amigos 
e os convida para sair. Faz o marido le-
vantar e diz que vão sair. Ele ainda sem 
entender nada apenas cumpre as ordens, 
pois conhece aquele olhar no rosto dela. É 
sinônimo de ira.

O marido se arruma em apenas dez 
minutos, mas ela faz ele trocar a camiseta 
ainda, e quando estavam saindo, lembra 
das máscaras. Ela faz sinal negativo, ele 
então escolhe outro modelo. Ela bufa de 
raiva. Sem entender nada, ele pergunta 
o que foi? Ela responde: “seu cagão, tem 
medo de uma gripezinha!!!”.

Ela gritando diz que além de sufocar, 
essas máscaras não protegem de nada, e 
diz que não conhece ninguém que ficou 
doente. 

O marido que nunca fora um homem 
de culhões, e que sempre abaixou a ca-
beça em momentos tensos, diz que sua 
tia avó morreu com suspeita de Covid-19, 
mas ela retruca dizendo que isso é boba-

gem e a velha já estava nas últimas.
Ela olha nos olhos dele, vê medo e 

fraqueza, mas sabe que atrás de um 
pequeno homem há uma grande mu-

lher. Ela então tenta argumentar que eles 
fazem parte da classe média, que ele é for-
mado e tem emprego, e que não é uma gri-
pezinha que vai assustá-los agora. Assim, 
ele se enche de coragem e resolve deixar 
as máscaras de lado e cair na noite.

No badalado “Bar do Xícara” encontram 
o casal de amigos, que também não usava 
nenhuma proteção. O movimento era in-
tenso, com mesas até nas ruas. Nas con-
versas, os casais trocam dicas do que fazer 
em quatro paredes, segredos de liquidifi-
cador e de política.

As horas voam em momentos de des-
contração, rola até um papo de swing e tro-
ca de fotos quentes, e justo quando a coisa 
parecia engrenar, chega à fiscalização da 
prefeitura. Corre-corre no local, mesas re-
colhidas, fiscais tentando informar e dar 
multas, alguém grita: “máscara é coisa de 
viadinho”, e os casais se separam na con-
fusão.

Contas pagas, e pausa para um cigar-
ro, ela relaxa pela noite deliciosa e mali-
ciosa, pensamentos mil sobre swing na 
cabeça dele. Um fiscal os aborda, diz com 
educação: “Cidadão”, ela se vira toda raivo-
sa e responde: “Sabe com quem você está 
falando? Cidadão, não, Engenheiro Civil. 
Formado, melhor que você!!!”.

Na manhã seguinte, o casal vê descon-
sertado o vídeo do acontecido em todos os 
telejornais. No Youtube é o vídeo mais re-
produzido da semana. Ela perde o empre-
go por falta de decoro e cidadania.

Provérbio Chinês: “Há três coisas na 
vida que nunca voltam: a flecha lançada, 
a palavra pronunciada e a oportunidade 
perdida”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: 
cidadão

EDUARDO FACIROLLIA Microsoft parece, por vezes, 
não saber o que quer...
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ali, organizado em um único local.
Mesmo com tamanha importância a 

gigante do software resolveu “sacrificar” 
o Menu Iniciar alguns anos depois, tra-
zendo de volta após reclamações dos usu-

ários e tornando-o 
algo não tão efetivo 
quanto em seu sur-
gimento.

Recentemente a 
Microsoft manifes-
tou a “vontade” de 
eliminar o Painel 
de Controle do Win-
dows 10. Mesmo 

que as versões mais recentes do sistema 
contem com um substituto, o bom e velho 
Painel, que segue, também, suas origens, é 
muito mais intuitivo e eficiente para usu-
ários que acompanham o sistema desde 
suas versões mais antigas. Qual a dificul-
dade de mantê-lo ali?

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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Ao longo da história a Microsoft por várias vezes fez mudanças 
em seus produtos e, em versões posteriores, voltou atrás. Isso, 
evidentemente, faz parte da evolução, buscando o que mais 
agrada o público e “forçando” novas tendências. Mas que tem 
coisa que incomoda, isso tem, e por conta de algumas altera-
ções muitos usuários ficam “presos” em versões obsoletas de 
seus produtos, apenas para não encarar algo muito diferente do 
que aprenderam a gostar.
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Que a Microsoft é uma das maiores re-
ferências no mundo dos softwares e uma 
das grandes responsáveis pela tecnolo-
gia ter criado “asas” ninguém contesta. 
Basta conhecer um pouco da evolução do 
computador 
pessoal para 
perceber que 
a empresa de 
Bill Gates teve 
papel mais 
do que fun-
damental em 
tudo isso. E, 
claro, segui-
mos utilizando seu sistema operacional 
e sua suíte de aplicativos para escritório 
como um verdadeiro “padrão”, mesmo 
depois de tantos anos.Mas, durante toda 
essa caminhada, a gigante do software, 
por vezes, pareceu não saber exatamente 
o que queria. E segue assim até hoje. Quer 
alguns exemplos? Durante a evolução do 
Windows uma das grandes “revoluções” 
foi o “nascimento” do Menu Iniciar, na 
versão 95. Antes tínhamos grupos de íco-
nes separados em pequenas janelas, uma 
das inspirações para o nome do sistema, 
o que exigia que você precisasse movi-
mentar tais estruturas para chegar ao que 
queria. Com o Menu Iniciar tudo estava 

DA REPORTAGEM

Criado para prestar infor-
mações e esclarecer dúvidas 
sobre os procedimentos e 
serviços do Departamento 
Estadual de Trânsito de Mato 
Grosso (Detran-MT), o Dis-
que Detran já contabilizou 
quatro mil atendimentos via 
telefone e e-mail, nos últi-
mos três meses, período em 
que intensificaram as medi-
das de prevenção ao novo 
coronavírus no estado.

Em razão da suspensão 
temporária do atendimento 
ao público de unidades do 
Detran em 57 municípios do 
Estado, o canal de atendi-
mento se tornou uma impor-
tante ferramenta de suporte 
à população. Com a restrição 
de isolamento social deter-
minada pela presidência da 
Autarquia, foi vedada a aglo-
meração na unidade de aten-
dimento telefônico e dis-
ponibilizado aos cidadãos, 
temporariamente, o canal 
do e-mail: disquedetran@
detran.mt.gov.br.

Entre as perguntas mais 
frequentes estão: CRLV di-
gital, segunda via e renova-
ção de CNH, dúvidas sobre 
o aplicativo MT Cidadão, 
locais para realizar exames 
de saúde, transferência de 
propriedade do veículo, tro-
ca de placa veicular e o rea-
gendamento das pessoas que 
estavam com atendimento 
agendado durante esse perí-
odo de pandemia.

Confira abaixo as respos-
tas para essas dúvidas mais 
recorrentes:

1- Documento do veículo: 
O Detran não emite mais o 
Licenciamento do veículo 
em papel moeda. Muitas ve-
zes, mesmo com o usuário 
pagando todas as taxas e pe-
dindo o licenciamento digi-
tal, não consegue obter, pois 
o sistema não atualiza auto-

Disque Detran contabilizou 4 mil atendimentos remotos

Detran dispõe de canal para tirar 
as dúvidas e prestar informações
AO CIDADÃO | Fechamento de unidades fez o canal se tornar importante ferramenta de suporte

Foto: Carolina alonso

maticamente. Nestes casos, 
o Detran solicita ao cidadão 
que envie um e-mail para 
o disquedetran@detran.
mt.gov.br para que o setor 
responsável realize a atuali-
zação rapidamente.

2- Segunda via de CNH ou 
CNH Definitiva: A segunda 
via da CNH e/ou a CNH defi-
nitiva poderão ser solicitadas 
pelo aplicativo MT Cidadão 
ou pelo site oficial do Detran 
(www.detran.mt.gov.br), logo 
na página inicial em “SERVI-
ÇOS ON LINE”. Como boa 
parte das unidades estão fe-
chadas, é possível solicitar a 
entrega em casa via correios. 
Para os usuários que já utili-
zam a CNH Digital essa so-
licitação está acontecendo de 
forma automática a partir da 
solicitação do cidadão atra-
vés do APP ou do site oficial.

3- Renovação de CNH: 
Em relação à renovação da 
Carteira Nacional de Habi-
litação, o Detran reitera que 
todas as CNHs vencidas a 
partir de 19 de fevereiro de 
2020 estão válidas em todo o 
território nacional por tem-
po indeterminado. Essa situ-
ação atípica se deve a deter-
minação nº 185 do Conselho 
Nacional de Trânsito. Caso o 
condutor realmente necessi-
te renovar sua CNH, poderá 
iniciar o processo pelo apli-
cativo MT Cidadão. Duran-
te o período de pandemia, 
todos os processos iniciados 
pelo aplicativo terão as fo-
tos já cadastradas no banco 
de imagem do Detran-MT 
aproveitadas. Após o paga-
mento das taxas, o cidadão 
poderá realizar os exames 
de saúde. Também é possí-
vel solicitar o recebimento 
do documento em casa, via 
correios.

4- Uso do App MT Cida-
dão: O aplicativo MT Cida-
dão tem os serviços conec-

tados com a plataforma GOV 
do Governo Federal. Logo na 
entrada do aplicativo é ne-
cessário incluir CPF e senha. 
Se esqueceu a senha, clique 
em ‘ESQUECEU A SENHA?”. 
O cidadão será orientado, via 
e-mail cadastrado, a realizar 
a alteração e criação de nova 
senha. Assim que entrar no 
aplicativo, o cidadão terá 
informações como veículos 
em seu nome, documentos 
como a CNH e demais do-
cumentos (se estiver padro-
nizado com a plataforma 
GOV que inclui RG e outros 
documentos). Na aba “ser-
viços” é possível consultar e 
pagar, por exemplo multas 

dos veículos. Está disponi-
bilizado também no ícone 
“preferências” e em seguida 
“sobre o desenvolvedor” e-
-mail de contato para envio 
de dúvidas e sugestões sobre 
o aplicativo.

5- Clínicas para fazer exa-
mes de saúde: Normalmente 
quando um usuário solicita 
exame médico para realizar 
algum serviço no Detran, é 
disponibilizado para ele, de 
forma equitativa, impessoal 
e imparcial, a distribuição da 
realização desse exame den-
tre as clínicas credenciadas 
junto ao Detran no Estado. 
O normal seria o cidadão se 
deslocar a uma unidade do 

Detran para iniciar o proces-
so e, em alguns casos, como 
de CNH provisória para 
CNH definitiva, fazer exa-
mes médicos. Porém, com 
a atual situação de aumento 
dos casos de contaminação 
pelo novo coronavírus, me-
didas mais extremas de fe-
chamento de unidades e clí-
nicas estão impossibilitando 
as realizações dos exames. 
Neste caso, o Detran solicita 
que o usuário envie um e-
-mail para o disquedetran@
detran.mt.gov.br para as de-
vidas orientações.

6- Transferência veicu-
lar e comunicação de ven-
da: Nas unidades do Detran 

que ainda estão funcionando 
normalmente é necessária a 
apresentação de cópia auten-
ticada do recibo de compra e 
venda assinado e reconhe-
cido firma das duas partes, 
comprador e vendedor. Nas 
cidades em que as unidades 
do Detran encontram-se fe-
chadas temporariamente, a 
comunicação de venda do 
veículo pode ser feita em 
40 cartórios do Estado. Já o 
prazo para a transferência de 
propriedade está suspenso 
por tempo indeterminado, 
segundo a Resolução n° 782 
de 18 de junho, do Conselho 
Nacional de Trânsito (Con-
tran).



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279785600   003712430001
279002701337700  006420811
279002701560200  737055861
279002800893200  955054153
279002800648400  008705491
279002701616400  034233341
279002800066400  822056121
279002800123800  718308989
279002701588200  032913121
279002701504100  014786711
279621300   334700160001
279002701470000  722517941
279002400106900  011446471
279002700854900  022551321
279002701555900  016783289
279002900000800  003147821
279002800778500  033302261
279002701633300  060702871
279002800474800  178563611

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
benefi ciários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os benefi ciários:

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

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fi quem à vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o perfi l e 
são realizados das 07h30min às 10h30min e das 

13h30min às 16h30min. 

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 023/2020

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO EM 
P´REDIOS PÚBLICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETA-
RIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora as empresas A. PEREIRA LEITE MA-
TERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME (CNPJ 29.567.496/0001-61), com o valor 
total de R$ 1.188.447,41 (Hum milhão, cento e oitenta e oito mil, quatrocentos 
e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos; BERLIN DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (CNPJ 30.351.303/0001-10), com o valor 
total de R$ 951,90 (Novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos); 
COTELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS EPP (CNPJ 07.237.858/0001-13), 
com o valor total de R$ 167.368,02 (Cento e sessenta e sete mil, trezentos e 
sessenta e oito reais e dois centavos); CLEVER JUNIOR PEREIRA TRUILHO 
- ME (CNPJ 23.029.774/0001-40), com o valor total de R$ 1.674,40 (Hum mil, 
seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos); COXIPO MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA - ME (CNPJ 26.579.029/0001-63), com o valor total de R$ 
54.460,60 (Cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta 
centavos); ELÉTRICA LUZ COML DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME 
(CNPJ 00.226.324/0001-42), com o valor total de R$ 3.120,00 (Três mil, cen-
to e vinte reais);  G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI (CNPJ 
11.175.931/0001-47), com o valor total de R$ 95.335.60 (Noventa e cinco mil, 
trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos); GOLED INDUSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA (CNPJ 32.617.419/0001-83), com o valor total de R$ 62.770,08 
(Sessenta e dois mil, setecentos e setenta reais e oito centavos); LX DISTRI-
BUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (CNPJ 130.701.265/0001-88), 
com o valor total de R$ 142.367,35 (Cento e quarenta e dois mil, trezentos e 
sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e MORK SOLAR – PRODUTOS 
E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP (CNPJ 24.616.322/0001-28), com o 
valor total de R$ 8.155,40 (Oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e quaren-
ta centavos). Na fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em 
sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de 
Azevedo-MT, 06 de julho de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Ofi cial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei 
nº 6.015/73, FAZEM SABER os notifi cados ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE E 
MARLEY PEREIRA DE ANDRADE, ora apontados como antigos CONFRON-
TANTES, que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento adminis-
trativo, protocolado sob o nº 14130, em que se requer a retifi cação de matrícula 
mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural 
denominado Fazenda Pôr do Sol II, com área total de 435,60 ha, localizado 
no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 2233, Livro 02, deste C.R.I. 
de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Arcanjo Missio e Ires Martini, os quais 
CONFRONTAM com o imóvel rural de propriedade dos já referidos notifi cados. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE 
NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imó-
veis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – 
MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos 
limites traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado 
pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 17 de junho de 2020.
Bruno Becker

Registrador de Imóveis. 
11,14/07/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 050/2020

Recebimento das propostas: a partir do dia 14 de julho de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 31 
de julho de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 31 de julho de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 31 de julho de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de suprimentos de informática. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: www.bll.org.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço 
Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do 
Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na 
i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 13 de julho de 2020.
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001180-94.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 29/11/2018 
Valor da causa: R$ 42.861,85 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP 
S/A (REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO (ADVOGADO) 

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES 
CARDNES MORAES (REQUERIDO) 

 

MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

 

OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 07/2020 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1001180-94.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: OSMAR NECHI e outros (7) 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 6,4786 ha, parte de um todo maior com 847,00 
ha, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer 
parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 1.752, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro –Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 – 
E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
SINOP, 16 de março de 2020. 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 274438397 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 16/03/2020 15:38:11  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2003161538
1107100000195642954 Número do documento: 20031615381107100000195642954 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000571-77.2019.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 18/02/2019 
Valor da causa: R$ 12.685,58 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP 
S/A (REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO (ADVOGADO) 

CELSO ANTONIO DURIGON 
(REQUERIDO) 

ADRIANE DE LIMA MARTINS 
(ADVOGADO) 

REJANE MARIA DURIGON 
(REQUERIDO) 

ADRIANE DE LIMA MARTINS 
(ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO) 

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
SHCAIRA (ADVOGADO) 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 12/2020 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000571-77.2019.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: CELSO ANTONIO DURIGON e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 2,6407 ha, formada por uma área de 2,1408 ha 
e outra área de 0,4999 ha, parte de um todo maior com 242,0000 ha, denominada como 
Fazenda Água Clara, localizada no Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais 
descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente 
matriculada sob o nº 20.357, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, 
nos termos do artigo  34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.  
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 19 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 275258890 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 19/03/2020 16:42:29  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2003191642
2883300000198984968 Número do documento: 20031916422883300000198984968 

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de ampliação 
do CMEII - Pequenos Brilhantes, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 29 de julho de 2020. Horário: 08h00min. Tipo: 
Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 13 de julho de 2020.

TOMADA DE PREÇOS N° 019/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado da referida 
licitação, tendo como objeto o credenciamento de empresas visando à 
prestação de serviços para coleta e realização de exames especializados 
de laboratório para atender as necessidades de média e alta 
complexidade aos pacientes do SUS, a qual foi julgada deserta nesta 
data. Nova Mutum – MT, 10 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

CRED N° 007/2020 - INEX N° 007/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado 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”, SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS 
SALTON GNOATO, CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, com valor global de 
R$ R$ 2.690.273,53.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Marisete M. Barbieri

DE AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 9/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO 
AVISO DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 
ELETRONICO - 9/2020 TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS RELACIONADS A TELEFONIA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECREATRIA(S) 
SOLICITANTE(S). ' CONFORME A SEGUIR FOX COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF Nº 15.435.299/0001-84 ITENS 
VENCEDORA - 839248 - R$252,97, VALOR TOTAL R$ R$37.945,50 
KREIN ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 32.826.219/0001-30 ITENS VENCEDORA - 839252 - 
R$7.190,00, - 839253 - R$906,14, - 839254 - R$1.110,00, VALOR TOTAL 
R$ R$52.282,98 VALOR TOTAL GERAL R$90.228,48.

Pregoeiros

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

DE TOMADA PREÇO N° 012/2020

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 n.º 058/2020.

Prefeito Municipal

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19)  PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS 
HOSPITALARES PARA AQUISIÇÃO DE SONDAS FOLEY, SONDAS 
NUTRI ENTERAL, SONDAS ASP. SIST. FECHADO E FILTRO HMEF E 
FILTRO TRERMOVENT PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E 
SANEAMENTO. FINALIDADE: a presente aquisição refere-se a compra 
emergencial de produtos para uso em equipamento de tratamento clínico 
de pacientes com sintomas do novo Coronavírus (COVID-19) no 
município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da 
Lei 8.666/93 e art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: CIRURGICA 
FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E 
HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA, CNPJ Nº 61.418.042/0001-
31. VALOR GLOBAL: R$ 34.835,23 (trinta e quatro mil e oitocentos e 
trinta cinco reais e vinte e três centavos). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

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 n.º 059/2020.

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 058/2020

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 059/2020
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
E M P R E S A D E  T E C N O L O G I A D A I N F O R M A Ç Ã O ,  PA R A 
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE 
DE ASSINATURA DE DOCUMENTOS DE FORMA ELETRÔNICA COM E 
SEM CERTIFICADO DIGITAL 100% WEB, SUPORTE TÉCNICO, 
MANUTENÇÃO,  CUSTOMIZAÇÃO,  PARAMETRIZAÇÃO E 
TREINAMENTO. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
empresa especial izada para suporte técnica, capacitação, 
parametrização e fornecimento de software de assinatura digital para uso 
das secretarias municipais do município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: 
RICARDO NAKASHIMA & CIA LTDA, CNPJ Nº 02.030.303/0001-82. 
VALOR GLOBAL: R$ 17.580,00 (Dez mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: 
até 31 de dezembro de 2020.

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin
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DA REPORTAGEM

Após praticamente quatro 
meses do princípio do surto 
do novo coronavírus no Bra-
sil, Mato Grosso vive hoje o 
pico da pandemia, com o nú-
mero de casos e de óbitos au-
mentando assustadoramen-
te, enquanto as autoridades 
buscam alternativas restriti-
vas para frear o contágio.

Uma das ações foi a im-
plantação, por parte da Se-
cretaria Estadual de Saúde, 
na última semana, de mais 29 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTIs) em hospitais 
estaduais para o tratamento 
de pacientes com a Covid-19. 
Os leitos foram colocados 
em funcionamento na última 
sexta (10). 

Com a medida, esta foi a 
primeira vez na semana que 
houve redução na taxa de 
ocupação de UTIs públicas 
no estado.

Na quinta (9), a taxa de 
ocupação registrada foi de 
98,4%, caindo para 90,5% no 
dia seguinte. 

A tendência para esta se-
mana, segundo a SES-MT, 
é que esse percentual caia 
ainda mais, pois há previsão 
de abertura de mais leitos de 
UTIs em cidades do interior. 
Com esse incremento, o es-
tado passa a contar em seus 

hospitais com 138 leitos de 
UTIs.

Os novos leitos, que já fo-
ram colocados em funciona-
mento estão localizados no 
Hospital Estadual Santa Casa 
(10 leitos), em Cuiabá, e no 
Hospital Regional de Sinop 
(9 leitos).

Outros 10 leitos de UTIs 
da Santa Casa entraram em 

Foto: Divulgação

Leitos de UTI: 29 a mais em Cuiabá e Sinop 

MT: mais 29 UTIs em funcionamento 
buscam reduzir lotação de leitos
MATO GROSSO | Medida resultou na redução da taxa de ocupação de UTIs pela primeira vez na semana

L.R.VERDE 
Iniciada construção do Centro de Educação Infantil Darcy Ribeiro
DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Lucas do 
Rio Verde deu início à cons-
trução do Centro de Educa-
ção Infantil Darcy Ribeiro 
na última semana e, segundo 
previsão contratual, a obra 
deverá ser entregue até 5 de 
maio de 2021. 

Localizada no Parque das 
Emas, próximo à Faculdade 
La Salle, a nova unidade será 
do tipo I e terá capacidade 

para 376 crianças de zero a 
cinco anos. 

De acordo com o projeto, 
o espaço de ensino terá 10 
salas de aula, secretaria, sala 
dos professores, fraldário, 
lactário, sala de amamenta-
ção, cozinha, playground, 
refeitório, sala multiuso e 
horta. A área construída será 
de 1.317,99 m². O terreno tem 
área total de 6.150 m².

O investimento, com re-
cursos do Fundo Nacional de 

SINOP
Toque de recolher é 
prorrogado até dia 26
DA REPORTAGEM

Novo decreto prorroga o 
período do toque de reco-
lher em Sinop até o próximo 
dia 26. A medida, que res-
tringia a circulação de pes-
soas e atividades comerciais 
entre às 21h e 5h, foi institu-
ída no dia 17 de junho e per-
deria validade no domingo. 
Agora, as atividades deverão 
ser encerradas às 21h30.

O novo decreto assi-
nado pela prefeita Rosana 
Martinelli e flexibilizou o 
funcionamento de parte do 
comércio. A partir de agora, 
bares, tabacarias, restauran-
tes, lanchonetes, conveniên-
cias, padarias e demais “es-
tabelecimentos de gêneros 
alimentícios” podem voltar 
a funcionar com 50% da ca-
pacidade, limitando o má-
ximo de quatro pessoas por 
mesa e dentro do horário 

estabelecido pelo toque de 
recolher.

Atividades presenciais de 
ensino infantil da rede par-
ticular, hoteizinhos e ber-
çários foram autorizadas, 
facultando aos pais o envio 
dos alunos às unidades. A 
mudança vale também para 
atividades de pós-gradua-
ção, mestrado e doutorados. 
Já as aulas presenciais nos 
níveis fundamental, médio 
e superior da rede particular 
de ensino continuam sus-
pensas.

O decreto ainda libe-
rou as atividades religiosas, 
como cultos e missas (se-
guindo distanciamento nas 
igrejas e com medidas de 
proteção). A decisão final 
de retorno das celebrações 
presenciais é de cada igreja 
– a maioria tem transmitido 
missas e cultos pelas redes 
sociais.

funcionamento no sábado 
(11), de acordo com a diretora 
da unidade, Patrícia Doura-
do. “Estamos com tudo pron-
to e já neste sábado eles irão 
para a regulação”, destacou.
Segundo o plano de trabalho 
da SES, serão 30 no Hospital 
Metropolitano, mais 10 no 
Hospital Regional de Sinop 
e 10 no Hospital Regional de 

Foto: Divulgação

Vizinhos tentaram socorrer o idoso, mas fogo estava muito alto

JUARA 
Idoso tem casa incendiada e 
morre no quintal ao tentar escapar
DA REPORTAGEM

Um idoso morreu duran-
te um incêndio na manhã de 
domingo (12) na casa dele 
em Juara. José Trajano Filho, 
67 anos, estava sentado na 
frente da casa quando o fogo 
começou. A vizinha o avisou 
sobre as chamas nos fundos 
da residência.

Ele se assustou e correu 
para ver e as chamas avan-

çaram muito rápido. Os vi-
zinhos tentaram socorrer 
o idoso, mas o fogo estava 
muito alto e eles não con-
seguiram. Trajano não con-
seguiu sair a tempo, caiu no 
quintal da casa e morreu.

Foram necessários três 
caminhões-pipa para con-
trolar o incêndio e evitar que 
atingisse as casas vizinhas. As 
causas do incêndio ainda são 
investigadas.

Cáceres.
Além disso, serão aber-

tos leitos nos municípios de 
Cuiabá (30), Alta Floresta 
(10), Água Boa (10), Confresa 
(10), Campo Verde (10), Pon-
tes e Lacerda (10), Cáceres (5 
leitos contratualizados com o 
Hospital São Luiz), Nova Mu-
tum (20) e Peixoto de Azeve-
do (10).

Desenvolvimento da Educa-
ção, do Ministério da Edu-
cação, foi conseguido por 
meio de emenda do deputa-
do Neri Geller, e será de R$ 
2.741.900. 

Outra emenda também 
aprovada pelo parlamentar 
prevê a construção de mais 
uma creche e pré-escola no 
bairro Jaime Seiti Fujii, cujo 
processo se encontra na fase 
licitatória.

“Graças ao trabalho do 

deputado Neri Geller, que 
tanto tem feito pelo nosso 
município, essas foram as 
duas primeiras unidades es-
colares que tiveram a assina-
tura do presidente Bolsonaro 
bem no início seu mandato. 

Com a construção de no-
vas escolas e creches busca-
mos assegurar, com qualida-
de, o direito de todos terem 
acesso ao ensino público”, 
declarou o prefeito Luiz Bi-
notti.


