
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!

LIQUIDA CDL

Está sendo realizado até o próximo dia 18 o Liquida CDL Sinop, mas num formato diferente este ano, 
devido à pandemia do novo coronavírus. A liquidação volta ao seu formato original, como era realizado 
em 2004, com as lojas fazendo as promoções dentro de seus estabelecimentos.          Página -4

Ilustração

DIvulgação

DIvulgação/CDl

A Justiça do Trabalho condenou uma empresa fabricante de panelas ao paga-
mento de verbas rescisórias a cada trabalhador e dano moral coletivo por man-
ter trabalhadores em situação análoga a de escravidão. Os vendedores de pa-
nelas eram recrutados em pequenas cidades da Paraíba e do Ceará. Eles eram 
transportados na carroceria de um caminhão-baú até Sinop.                     Página  - 2

Fábrica de panelas condenada por
trabalho análogo à escravidão

Pagamentos
eletrônicos:
aumento na
pandemia
A utilização de meios 
eletrônicos de pagamento 
vem crescendo ano após 
ano e esse avanço é impul-
sionado pelo aumento da 
aceitação de cartões de cré-
dito e débito em pequenos 
negócios, que represen-
tam a imensa maioria das 
empresas. As vantagens 
para estabelecimentos de 
variados portes aderirem 
a esta modalidade não são 
poucas.                                  Página  -4
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O referido mestre-cuca exagerou nos temperos, 
mostrou ser cru em economia e gelado em solida-
riedade humana. Confundiu ingredientes e estatís-
ticas e passou muito do ponto do bom-senso

Bem, primeiramente confesso que não sou 
vegano ou vegetariano. Ao contrário, seguindo 
a tradição sulista da família, aprecio um bom 
churrasco ou um arroz de carreteiro. Da mes-
ma forma, não recuso um bom hambúrguer.

Na realidade, até gostaria de ser, pelo me-
nos, semivegetariano, evitando o consumo de 
carnes vermelhas. Pelo que já li, isso teria um 
efeito positivo, tanto para a saúde física como 
para a espiritual. Mas a realidade é que ainda 
não consigo resistir a um bom bife, um pica-
dinho com batatas, um quibe, uma empada ou 
um pastel.

Recentemente, fui atraído para conhe-
cer uma famosa cadeia de restaurantes que 
apregoava oferecer “o melhor hambúrguer do 
mundo”. Antes da pandemia, estive duas vezes 
numa de suas filiais em um shopping-center 
de nossa capital. Por ironia, na primeira vez, 
pedi um prato de frango com salada. Na outra, 
decidi provar o tal hambúrguer. Saboroso, mas 
nada excepcional e relativamente caro. Já de-
gustei outros melhores em food-trucks e em 
redes concorrentes.

Recordei essa experiência ao assistir se-
manas atrás um vídeo profusamente divul-
gado na internet e nas redes sociais no qual 
o proprietário dessa cadeia de restaurantes 
abandona sua expertise culinária e incorpora 
o papel de formulador de políticas públicas em 
situações de calamidade pública e emergência 
sanitária.

Desnecessário dizer que assistir a sua fala 
provoca indigestão e cólicas. O referido mes-
tre-cuca exagerou nos temperos, mostrou ser 
cru em economia e gelado em solidariedade 
humana. Confundiu ingredientes e estatísti-
cas e passou muito do ponto do bom-senso. O 
produto resultante é um discurso intragável, 
hipócrita e cruel. Nele, expõe as vísceras de 
uma mentalidade gananciosa e insensível ao 
sofrimento de milhares de famílias de brasi-
leiros vítimas fatais da covid-19.

Isoladamente, o vídeo e o canastrão não 

têm qualquer relevância e não mereceriam 
comentários. Sucede, porém, que a mensa-
gem que transmitiu não é exclusiva de um 

único indivíduo. Na realidade, é representativa 
de uma parcela da elite empresarial brasileira 
que não mediu esforços para boicotar as medi-
das de isolamento social e as recomendações 
das autoridades médicas e científicas. 

Infelizmente, contaram com poderosos alia-
dos em altos escalões, que não se constrange-
ram em multiplicar maus exemplos de desobe-
diência cívica, até mesmo na recusa ao uso de 
máscaras de proteção individual. Em sincronia 
com o vírus, robôs em redes sociais dissemina-
ram fake news de toda a espécie, confundindo 
a população, subestimando a gravidade da do-
ença, fantasiando soluções milagrosas e esti-
mulando atitudes tresloucadas de agressões a 
enfermeiros em Brasília, buzinaços em frente a 
hospitais em São Paulo, profanação de cruzes 
em homenagem às vítimas no Rio de Janeiro e 
até mesmo a invasão de UTIs.

Numa sociedade marcada por profundas 
desigualdades, o vídeo traduz a indiferença de 
muitos dos graúdos com a vida dos mais frá-
geis. É a ideologia do “E daí? Vai morrer muita 
gente mesmo”.

No futuro, quando se estudar com cuidado 
a história da inconcebível sucessão e combi-
nação de equívocos deliberados, omissões cal-
culadas e irresponsabilidades criminosas que 
conduziram o nosso país à tragédia de um dos 
piores resultados mundiais no enfrentamento 
á pandemia de 2020, certamente esse vídeo do 
hamburguerista será selecionado como um dos 
“piores momentos” em várias categorias.

Por enquanto, não deixarei de comer os 
meus sanduíches carnívoros. Mas não me con-
videm para ir ao estabelecimento desse senhor. 
Depois desse vídeo e de tudo o que ele represen-
tou, para mim os seus hambúrgueres têm sabor 
de carne humana.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO

Hambúrguer de carne humana

LUIZ HENRIQUE LIMADia cheio
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Estou escrevendo, como sempre, 
com média de uma semana de antece-
dência, se for pensar na data que você 
vai ler o texto. E hoje eu estava com um 
grupo de WhatsApp ativo, com oferta 
especial de um curso de Detetive que eu 

ministro. Eviden-
temente isso au-
mentou de forma 
expressiva a agi-
tação que, em dias 
“normais”, já não é 
das menores.

Temos, sem-
pre, que conseguir 
“dosar” as coisas, 
viver a vida moder-
na sem deixar que 
isso “consuma” 

você. Cada pessoa tem um ritmo, um “li-
mite”, e não pode ignorar isso.

Tentar viver em um ritmo muito aci-
ma do nosso “normal” pode fazer com 
que, além de nos prejudicar, a qualida-
de do nosso trabalho caia exponencial-
mente. Melhor evitar, não é mesmo?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
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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.

CLIC 
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Se tem uma coisa que a vida mo-
derna pode nos reservar é a agenda 
cheia. E, atualmente, para fazer muita 
coisa sequer precisamos sair do lugar. 
Em outros tempos precisávamos nos 
movimentar mais para fazer várias ati-
vidades di-
ferentes, en-
quanto hoje 
podemos nos 
envolver em 
incontáveis 
tarefas por 
meio da in-
ternet e do 
telefone.

Tem dias 
que dá von-
tade de voltar 
no tempo um pouco. Me lembro minha 
infância, onde nossos contatos eram 
por carta, telegrama e “orelhão”. Hoje, 
por exemplo, meu celular tocou o tempo 
todo, o WhatsApp parecia ter vida pró-
pria, e-mails chegavam aos montes e o 
dia ficava expressivamente mais curto 
a cada novo contato.

As distâncias se tornam cada vez 
menores. Você conversa com quem está 
no prédio ao lado com a mesma facili-
dade que fala com quem se encontra do 
outro lado do mundo. Isso é bom, mas 
tem seu preço.

DA REPORTAGEM

A Justiça do Trabalho con-
denou uma empresa fabri-
cante de panelas ao paga-
mento de verbas rescisórias, 
como aviso prévio, 13º salá-
rio e férias proporcionais, 
além de indenização por 
danos morais individuais 
no valor de R$ 10 mil a cada 
trabalhador e dano moral 
coletivo em R$ 100 mil por 
manter os trabalhadores em 
situação análoga a de escra-
vidão.

A sentença é da juíza Elia-
ne Xavier e todas as conde-
nações foram mantidas no 
Tribunal Regional do Tra-
balho de Mato Grosso (TRT/
MT). Por unanimidade, a 1ª 
Turma acompanhou o rela-
tor do recurso, desembarga-
dor Bruno Weiler, que, entre 
outros pontos, refutou o ar-
gumento de que os trabalha-
dores não foram coagidos 
fisicamente a entrarem no 
caminhão-baú, mas agiram 
de espontânea vontade.

Conforme ressaltou o 
magistrado, isso não muda 
a questão, já que eles foram 
“ludibriados pelos réus com 
a falsa promessa de emprego 
e boa condição econômica, 
mas se viram, posteriormen-
te, presos a um sistema de 
dívidas que, a todas as luzes, 
jamais seriam quitadas, ge-
rando um ciclo de emprésti-
mos e trabalhos com a falsa 
ilusão de quitação”.

Assim, após concluir se 
tratar de uma situação de tra-
balho análogo ao de escravo, 
o desembargador também 
confirmou a responsabilida-
de de todos responderem de 
forma solidária pelas inde-
nizações e demais condena-
ções.

Os vendedores de panelas 
que eram vistos pelas ruas e 
praças no interior eram re-
crutados em pequenas cida-

Trabalhadores em condição análoga a de escravos

Fábrica de panelas é condenada 
por trabalho análogo ao de escravo
NO INTERIOR | Vendedores vistos pelas ruas e praças eram recrutados em pequenas cidades da Paraíba e do Ceará

Foto: EmErson ArcE

des da Paraíba e do Ceará, 
com promessa de emprego 
e bons salários e passavam a 
viver uma realidade degra-
dante de falta de condições 
básicas de higiene e alimen-
tação insuficiente. Para com-
pletar, sofriam com a servi-
dão por dívida, já que o que 
era oferecido ficava anotado 
para ser descontado do pa-
gamento, inferior ao salário-
-mínimo.

Transportados por mais 
de 3 mil km na carroceria de 
um caminhão-baú até Sinop, 
o grupo de cinco pessoas, in-
cluindo dois menores, foram 
cooptados por três interme-
diários para a revenda das 
panelas fornecidas pela In-
dústria de Alumínio Itapety, 
de Suzano/SP. O percurso, 
no qual os trabalhadores di-
vidiam o espaço da carroce-
ria com os produtos a serem 
vendidos, era feito somente 
à noite para fugir da fiscali-
zação da Polícia Rodoviária 
Federal.O caso chegou à Jus-
tiça do Trabalho por meio de 
uma ação civil pública ajui-
zada pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT) com base 
em investigação da Polícia 
Federal (PF). 

Os agentes encontraram 
o grupo dormindo em redes 
armadas em árvores ao re-
lento, nas proximidades de 
um posto de combustível às 
margens da BR 163, em Si-
nop, sem local para higiene 
pessoal nem alimentação. À 
época, a situação vinha se re-
petindo há 30 dias, com pre-
visão de se estender por mais 
cinco meses.

Iniciado na 1ª Vara do Tra-
balho de Sinop, o processo 
foi remetido para Cuiabá, 
sendo julgado na 9ª Vara do 
Trabalho. 

A mudança ocorreu em 
razão de denúncias seme-
lhantes contra a empresa 
fabricante de panelas em 

outras localidades, como em 
Santa Catarina. Assim, diante 
da possibilidade de um dano 
de abrangência suprarre-
gional, a competência para 
julgá-lo passa a ser das varas 
do trabalho localizadas nas 
sedes dos tribunais regionais 
do trabalho.

POR DÍVIDA
Os policiais federais en-

contraram, com um dos res-
ponsáveis por recrutar o gru-

po, diversos cadernos. Neles, 
haviam anotações de contro-
le dos débitos, iniciados an-
tes mesmo dos trabalhadores 
saírem de suas cidades no 
interior do Nordeste e com 
a indicação de serem pagos 
com trabalho.Mesmo que 
trabalhassem muito, as dívi-
das só aumentavam, já que o 
lucro de 5 reais obtidos pela 
venda de cada jogo de panela 
era irrisório e pelo fato de te-
rem que pagar os custos das 

viagens, alimentação e ba-
nhos. Situação como de um 
dos vendedores deixou sua 
cidade devendo 600 reais e, 
ao chegar em Mato Grosso, 
já devia 1,4 mil; outro devia 
inicialmente 5 mil reais e, 
no momento da operação 
policial, o débito já era de 
6 mil. Desse modo, mesmo 
que não vendessem nenhu-
ma panela, contraiam novas 
dívidas ao longo da viagem.

As investigações revela-

ram ainda que os trabalha-
dores só poderiam deixar a 
prestação do serviço quando 
conseguissem pagar a dívida 
ou quando um terceiro as 
quitasse por eles. 

Assim, caso quisesse tra-
balhar para outro dono de 
caminhão, esse teria de com-
prar a dívida em nome do 
trabalhador, que passava a 
dever ao novo dono de cami-
nhão, estando sujeito a todas 
as ordens do novo dono.



Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 
01 Banheiro social. 
Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro 
na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 05. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 
01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, 
nº 4891, Bairro Jardim 
das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 401 bloco a 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio 
R$ 150,00. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

R E S I D E N C I A L 
CARIAMA- R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Área Serviço , 60 m² 
Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

LOUVIR VALDAMERI, CPF 265.847.941-72, torna público 
que requereu junto à SEMA/MT as Licenças Prévia e de 
Instalação (LP e LI) para atividade de irrigação, realizada 
por dez (10) sistemas de aspersão móvel tipo pivô central 
na Faz. Rio Manso, Zona Rural de Sorriso/MT. NÃO FOI 
determinado EIA/RIMA.

AGRIFOR AVIAÇÃO AGRÍCOLA FORMEHL LTDA (Ma-
triz), CNPJ: 26.807.057/0001-90, torna público que re-
quereu junto à SEMA/MT a Renovação da Licença de 
Operação (RLO) para atividade de serviço de pulverização 
e controle de pragas agrícolas, localizada na Rodovia BR-
163, Km 749, Expansão Urbana de Sorriso/MT. NÃO FOI 
determinado EIA/RIMA.

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 

VENDAS
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Aviso de Dispensa de Licenciamento
 Ambiental para a Construção e Reforma da Feira Municipal

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ 
nº 37.465.309/0001-67, torna público que, através da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, concedeu a Dispensa de Licenciamento Ambiental para a 
Construção e Reforma da Feira Municipal, localizado na AV. TAMBURELLO, Q. 
08, BAIRRO VILA NOVA - CEP 78.330-000, Cotriguaçu-MT

JAIR KLASNER
Prefeito Municipal

Aviso de Licença Ambiental Prévia (LP), 
Licença Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para a atividade de 

LAVADOR DE VEÍCULOS
A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ 
nº 37.465.309/0001-67, torna público que, através da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, concedeu a Licença Ambiental Prévia (LP), Licença Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO) para a atividade de LAVADOR DE VEÍCULOS, 
localizado na RUA OTÍLIO LAGO, S/N – CEP 78 330 000, Cotriguaçu-MT.” 
Coordenadas Geográficas W. - 58º 34’ 02” ; - 09º 54’ 30” S”

JAIR KLASNER
Prefeito Municipal

 
 
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 
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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 
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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
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 015/2020

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de licitação, torna público que REALIZOU no dia 
14 de julho de 2020, às 08:00 horas, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em 
Peixoto de Azevedo - MT, o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVEN-
TUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNE-
CIMENTO DE MATERIAIS A SER USADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO”, em atendimento ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, para o bom 
funcionamento das atividades do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, 
com objetivo de atender as necessidades dos municípios que compõem o refe-
rido Consorcio, onde abertura deu-se em 14 de julho de 2020, as 08:10 horas, 
onde consagraram-se vencedoras do certame a seguinte licitante: A empresa 
MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO FERRAMENSTAS E 
EPI’S LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n°14.888.303/0001-05, sagrou se ven-
cedora para os itens no valor global de R$ R$ 31.827,60 (TRINTA E UM MIL, 
OITOCENTOS E VINTE E SETE  REAIS E SESSENTA CENTAVOS).  Demais 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h 
e 13h às 17h, ou pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Peixoto de Azevedo MT, 14 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 021/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 24 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 E DE CONSUMO A 
SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, 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 021/2020, 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, 07 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 021/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 24 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 E DE CONSUMO A 
SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, 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 021/2020, 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, 07 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão 
Presencial em tela, com objeto de “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”, constantes no Termo de Re-
ferência, 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 Pei-
xoto, realizado em 14 de julho de 2020, a Pregoeira e sua equipe declararam 
o certame como DESERTO por não haver nenhuma empresa participante. De-
mais informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h 
às 11h e 13h às 17h, no e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou pelo fone 
(66) 3575-2489.

Peixoto de Azevedo MT, 14 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 021/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 24 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 E DE CONSUMO A 
SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, 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 021/2020, 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, 07 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 021/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe da 
Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 24 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 E DE CONSUMO A 
SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, 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 021/2020, 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, 07 de julho de 2020. 
 
 
 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP 

PROCESSO LICITATORIO N° 033/2020

Rafael Machado

O Processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 033/2020, 
destinado a Aquisição de um caminhão pipa, conforme Convênio nº 
896959/2019, firmado entre Ministério do Desenvolvimento Regional - 
MDR e o Município de Campo Novo do Parecis, obedeceu a todas as 
formalidades legais inscritas na Lei N° 8.666/93 e a Lei Nº 10520/02. O 
Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, cumprindo com as 
determinações legais, classificando a proposta apresentada em 
conformidade com os critérios estabelecidos no PREGÃO ELETRÔNICO 
033/2020, decorrido o prazo recursal sem quaisquer manifestações das 
partes interessadas. Assim sendo, tendo-se em vista a regularidade do 
procedimento licitatório, homologo o julgamento do Pregoeiro juntamente 
com a equipe de apoio, dando como proponente vencedora a empresa: 
TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA com valor total de R$ 
379.500,00 (trezentos e setenta e nove mil e quinhentos reais). A proposta 
apresentada foi a mais vantajosa para a administração municipal, razão 
pela qual HOMOLOGO a proposta vencedora do objeto da presente 
licitação. Campo Novo do Parecis-MT, 14 de julho de 2020.

Pregoeiro

Rafael Machado
Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 033/2020, 
destinado  a  Aquisição de um caminhão pipa, conforme Convênio nº 
896959/2019, firmado entre Ministério do Desenvolvimento Regional - 
MDR e o Município de Campo Novo do Parecis, teve como vencedora a 
empresa: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA com valor total de 
R$ 379.500,00 (trezentos e setenta e nove mil e quinhentos reais).

PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2020

Leandro Nery Varaschin
Campo Novo do Parecis-MT, 14 de julho de 2020.

Campo Novo do Parecis, 14 de julho de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

AVISO DE RESULTADO

Prefeito Municipal

Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

DE JULGAMENTO DE RECURSO AO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020

O Processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 033/2020, 
destinado a Aquisição de um caminhão pipa, conforme Convênio nº 
896959/2019, firmado entre Ministério do Desenvolvimento Regional - 
MDR e o Município de Campo Novo do Parecis, obedeceu a todas as 
formalidades legais inscritas na Lei N° 8.666/93 e a Lei Nº 10520/02. O 
Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, cumprindo com as 
determinações legais, classificando a proposta apresentada em 
conformidade com os critérios estabelecidos no PREGÃO ELETRÔNICO 
033/2020, decorrido o prazo recursal sem quaisquer manifestações das 
partes interessadas. Assim sendo, tendo-se em vista a regularidade do 
procedimento licitatório, adjudico juntamente com a equipe de apoio, 
dando como proponente vencedora a empresa: TORINO COMERCIAL 
DE VEICULOS LTDA com valor total de R$ 379.500,00 (trezentos e 
setenta e nove mil e quinhentos reais). A proposta apresentada foi a mais 
vantajosa para a administração municipal, razão pela qual ADJUDICO a 
proposta vencedora do objeto da presente licitação.
Campo Novo do Parecis-MT, 14 de julho de 2020.

Leandro Nery Varaschin

PROCESSO LICITATORIO N° 033/2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2020

Nova Mutum - MT, 13 de Julho de 2020.

O Município de Nova Mutum, através do pregoeiro, comunica o 
cancelamento da licitação supracitada, em virtude da necessidade de 
alteração no edital e por conveniência administrativa.

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE CANCELAMENTO

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 060/2020.

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19)  PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUTOS DE 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EIP´S E PARAMENTAÇÕES DE USO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 

FINALIDADE: a presente aquisição refere-se a compra emergencial de 

produtos de limpeza e desinfecção do material de EPI e paramentação de 

proteção contra o COVID-19, utilizados pela equipe de servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde 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: BELAFORTE COMERCIAL LTDA – 

ME, CNPJ Nº 24.296.486/0001-15. VALOR GLOBAL: R$ 4.200,00 

(Quatro mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias.

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 060/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 31 DE JULHO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE COLMEIAS DE MADEIRA PARA ATENDER O PROGRAMA VITAMEL 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE”. 
O julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2020
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 31 DE JULHO DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, RAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CÃES E GATOS DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO-MT”. O julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: “ALIENAÇÃO 
DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT, SENDO, LOTE URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 
26.971,10 M², CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I), MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE 
LOCALIZAÇÃO (ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Data 
entrega dos envelopes: Até as 12h:00min horas do dia 17/08/2020. Data 
de Abertura Dia: 17/08/2020. Hora: 12h:00min. Local: Sede da Prefeitura 
Municipal de Sorriso, à Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – 
MT. Edital Completo: Pode ser obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem 
como, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso 
– MT, localizada no endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações 
complementares. 

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019

Marisete Marchioro Barbieri - Presidente da C.P.L

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2020
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 014/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SORRISO – MT.  A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de 
Sorriso MT), DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de 
Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 
13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

            CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRA-
ORDINÁRIA DIGITAIS DE 25.07.2020

 
NIRE: 51400.002.681                                                         CNPJ: 73.967.085/0001-55
 
A Diretora Presidente da Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Tra-
balho Médico, localizada a Rua das Alpínias, 679, Jardim Maringá em Sinop, 
Mato Grosso, CEP.78.556-259, em cumprimento às disposições legais e esta-
tutárias, convoca os Senhores Cooperados para participarem da Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, de forma DIGITAL, que realizar-se-á: 
 
Dia: 25 de Julho de 2020
Horário:
11:00 horas - 1ª Convocação - com a presença de no mínimo 2/3 dos coo-
perados; 
12:00 horas - 2ª Convocação - com no mínimo a metade mais um dos coo-
perados; 
13:00 horas - 3ª Convocação - com a presença de no mínimo dez cooperados.
 
Local: Auditório da Sede da Cooperativa - Rua das Alpínias, 679, Jardim Ma-
ringá – Sinop/MT

Quantidade de Cooperados: 253 Cooperados.
 
ORDEM DO DIA: 
PAUTA DA AGO DIGITAL: 
1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhadas 
de parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente, compreendendo: 
  - Relatório de Gestão;
  - Balanço Patrimonial;
  - Demonstrativos de sobras apuradas no exercício de 2019, 
  - Pareceres: do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente,
2. Destinação das sobras apuradas no exercício 2019, com a ratifi-
cação da sobra distribuída antecipadamente,
2. Referendo dos valores de CH, Pró-labores e Jetons, 
3. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal – período 
2020-2021,
4. Formação do Comitê de Especialidade de Dermatologia. 
 
PAUTA DA AGE DIGITAL: 
1.   Destinação do FATES,
2.   Homologação de exclusão e de pedido de demissões,
3.   Atualização do quadro societário da Cooperativa,
4.   Auxílio para enfrentamento da pandemia ocasionada pelo Covid-19;

NOTAS:
 
1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de co-
operados da cooperativa, nesta data, é de 253 (duzentos e cinquenta e três) 
Médicos Cooperados;

2. Como a realização das Assembleias se dará por meio digital, os 
cooperados só podem participar e votar a distância, uma vez que o conclave 
não será realizado em nenhum local físico;

3. Os cooperados poderão participar e votar a distância pela plata-
forma Microsoft Teams;

4. Para participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 
Digital, os Cooperados devem apresentar documento oficial com foto até o 
dia 24.07.2020, os quais deverão ser enviados para o seguinte protocolo ele-
trônico: atendimentoaocooperado@unimed279.com.br, podendo, ainda, ser 
entregue em meio físico na sede da Cooperativa, quando será informado o 
link de acesso à assembleia pela Cooperativa,  o que poderá ocorrer em até 
30 minutos antes da primeira convocação;

5. Os cooperados podem participar da assembleia desde que apre-
sente os documentos até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para 
a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los previamente;

6. A cooperativa não é responsável pela conexão de internet e equi-
pamentos dos cooperados, e consequentemente, por possíveis problemas de-
correntes dos mesmos, assim como por quaisquer outras situações que não 
estejam sob o seu controle. Orientamos, portanto, a cada cooperado o dever 
de manutenção de seus equipamentos e serviço de internet em condições 
para participação nas assembleias.

Sinop(MT), 14 de julho de 2020.

Dra. Flávia Lúcia Bittar Gonçalves 
Diretora-Presidente
CPF: 625.686.636-34

Norte do
Mato Grosso
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DA REPORTAGEM

A utilização de meios ele-
trônicos de pagamento vem 
crescendo ano após ano e, 
segundo o Sebrae, esse avan-
ço vem sendo impulsionado 
pelo aumento da aceitação 
de cartões de crédito e débito 
em pequenos negócios, que 
representam a imensa maio-
ria das empresas do país. As 
vantagens para estabeleci-
mentos de variados portes 
aderirem a esta modalidade 
não são poucas.

A RedeFlex aposta nos pe-
quenos negócios, seus prin-
cipais parceiros. A empresa é 
uma das únicas do Brasil que 
oferece na mesma máqui-
na a recarga para qualquer 
operadora de celular, além 
de oferecer serviços como 
consulta de cheque e CPF, 
correspondente bancário, 
venda de chips, crédito para 
TVs pré-pagas, Uber, Google 
Play e Netflix. Tudo isso gera 
mais consumo do comércio, 
aumentando o faturamento 
do estabelecimento.

Os meios eletrônicos de 
pagamento também estão 
sendo grandes aliados da po-
pulação durante a pandemia 
de coronavírus. Uma das fa-
cilidades disponibilizadas no 
mercado foi a realização de 
compras e pagamentos di-
reto no débito com o auxílio 
emergencial, para facilitar a 
vida do beneficiário, que não 

precisa mais ir ao banco para 
sacar a ajuda do Governo Fe-
deral. Essa mesma operação 
poderá ser feita com o FGTS 
emergencial, que começará a 
ser pago em julho.

“Diante das dificuldades 
enfrentadas pela população 
por causa do Covid-19, nós 
visualizamos uma oportuni-
dade para melhorar a vida do 
nosso cliente, onde imple-
mentamos este sistema para 
que o beneficiário possa usu-
fruir do auxílio emergencial 
sem precisar esperar o dia 
30 dias para sacar o dinhei-
ro e enfrentar filas”, explica 
o sócio-diretor da RedeFlex, 
Diego Faria.

O cenário pandêmico le-
vou a empresa oferecer ain-
da outras vantagens aos co-
merciantes que possuem a 
máquina de recarga, como, 
por exemplo, o de corres-
pondente bancário, serviço 
de alta demanda pelo consu-
midor e que ajuda a fidelizar 
clientes e aumentar as vendas 
em até 20%, já que na maio-
ria dos casos, quem vai em 
busca de um serviço também 
adquire pelo menos um pro-
duto do comércio.

Essa vantagem vale para 
estabelecimentos de bairro, 
como conveniências, farmá-
cias e hortifrútis, mas tam-
bém nas grandes redes de 
supermercados e atacadistas. 
Não importa o ramo, todos 
podem ser correspondentes 

Foto: Divulgação

Utilização de meios eletrônicos de pagamento cresce ano após ano 

Meios eletrônicos de pagamentos têm 
grande aumento em meio a pandemia
APPS | Uma das facilidades foi realizar compras e pagamentos direto no débito com auxílio emergencial

SAÚDE ANIMAL 
Sinop: vacinação antirrábica 
inicia nos bairros afastados
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde, 
juntamente com a Univer-
sidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), iniciaram 
nesta semana a vacinação 
antirrábica nas regiões pe-
riurbanas de Sinop. 22 mil 
doses foram disponibiliza-
das. 

O primeiro o bairro a 
receber os agentes foi o Jar-
dim América. 

Nesta fase, os profissio-
nais e estudantes de medi-
cina veterinária realizam 
uma busca ativa por locali-
dade, indo de casa em casa 
com o intuito de aplicar as 
doses. 

Ao todo, 23 comunida-
des na área serão contem-
pladas com o serviço itine-
rante.

De acordo com o mé-
dico veterinário do setor 
de zoonoses da Secretaria 
de Saúde, Joacyr Oliveira, 
esse trabalho é feito todos 
os anos, como forma de 
prevenção, antecedendo à 
campanha antirrábica. 

“É uma forma adiantar o 
trabalho em bairros que fi-
cam distantes dos postos de 
vacinação e, assim, facilitar 
a vida do cidadão. 

O cuidado é devido à 
raiva ser uma doença incu-
rável. 

Por isso, existe essa pre-
ocupação em prevenir por 
meio de vacinas”, explica o 
veterinário.

O calendário de vacina-
ção contra a raiva animal 
ficou estabelecido da se-
guinte maneira: Sebastião 
de Mattos 1 (15 e 16/07), 
Boa Vista (17, 20 e 21/07), 
Residencial Sabrina 2 (22, 
23/07), Residencial Sabrina 
1 (24 e 27/07), Novo Jardim 
(28 e 29/07), Chácaras Mo-
nalisa (30/07), Residencial 
Adalgiza (31/07), Comu-
nidade Brígida (3 e 4/08), 
Gente Feliz (5 e 6/08), Jar-
dim do Ouro (7 e 10/08), 
Chácaras Planalto (11/08), 
José Adriano Leitão (12, 
13 e 14/08), Chácaras São 
Cristóvão 2 (17/08), Chá-
caras São Cristóvão 1 (18 e 
19/08), Condomínio N.S.de 
Fátima (20 e 21/08), Con-
domínio Bela Vista (24/08), 
Condomínio Chácaras São 
Lucas (25 e 26/08), Comu-
nidade Campo Verde (27 e 
28/08), Comunidade Se-
lene (31/08), Comunidade 
Águas Claras (1º e 2/09), 
Daury Riva (3 e 4/09), e 
Gleba Mercedes (8/09).

bancários, gerar uma remu-
neração adicional, se tornar 
referência da vizinhança e 
ainda ajudar a movimentar a 
economia da região.

“A nossa máquina de re-
carga oferece todos os recur-
sos para o empreendedor in-
teressado começar. 

Fornecemos todo o equi-
pamento necessário sem 
cobrança de aluguel; con-
cedemos limite de crédito 
para operar; disponibiliza-
mos materiais de propagan-
da para divulgar os serviços; 
realizamos manutenção e 
suporte, treinamento onli-
ne, acompanhamento pelo 
site, atendemos pelo 0800, 
WhatsApp e site e, ainda, ga-
rantimos a proteção do valor 
arrecadado”, explica o diretor 

ATÉ DIA 18 
Comércio com promoções durante o Liquida Sinop
DA REPORTAGEM

Está sendo realizado até 
o próximo dia 18 o Liqui-
da CDL Sinop, mas num 
formato diferente este ano, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus. A liquidação 
volta ao seu formato origi-
nal, como era realizado em 
2004, com as lojas fazendo 
as promoções dentro de 
seus estabelecimentos. Os 
empresários estão liquidan-

do parte de seus estoques 
ou a loja toda, com descon-
tos de até 70%.

A CDL Sinop entregou 
gratuitamente aos lojistas 
cadastrados os kits com car-
taz de vitrine, cartazete de 
preço e balões para decora-
ção. E pelo site http://www.
liquidacdlsinop.com.br/, 
as empresas estão expondo 
seus produtos e descontos 
para que os clientes possam 
reservar seus cupons de 

da empresa Thiago Velasque 
Montier.O estabelecimento 
passa a oferecer os serviços 
de recebimento de boletos 
e contas de consumo e re-
carga de celular e os clientes 
do banco correspondente 
vão poder realizar saques e 
depósitos, ver extratos e sal-
dos, receber os benefícios do 
INSS. “A RedeFlex propicia 
ao estabelecimento o acesso 
a produtos financeiros e, de 
quebra, torna esse empreen-
dimento uma referência na 
região, com aumento de pú-
blico diário. E o consumidor 
final, vai poder pagar contas 
ou fazer uma transação ban-
cária em um lugar perto de 
casa e com menos riscos para 
a saúde”, conclui o sócio-di-
retor, Diego Faria.

desconto e retirar o benefí-
cio no prazo de 24 horas, na 
loja escolhida. “As promo-
ções estão ótimas, nas lojas 
e no site. 

Fizemos tudo isso para 
que o cliente tenha a me-
lhor promoção esta sema-
na”, explica a gerente da 
CDL Sinop, Vanusa Ires.

Vanusa lembrou os lo-
jistas que todo o comércio, 
continua na luta contra a 
Covid-19, por isso os em-

presários devem exigir de 
colaboradores e clientes o 
uso de máscaras, do álcool 
70% e do distanciamento 
social. “Sabemos que a eco-
nomia não pode parar mas 
temos que ter responsabi-
lidade e por isso estamos 
fazendo essa ação, lem-
brando a toda população 
sobre como é importante 
se cuidar e cuidar de todos 
ao nosso redor”, finalizou 
Vanusa.


