
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!

800 HECTARES

A possível candidatura do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, à Prefeitura de Cuiabá, pode não 
ter o apoio do governador Mauro Mendes.                 Página -4

AssessoriA

AssessoriA

PrF-MT

A Prefeitura de Sorriso irá contratar empresas para a 
construção de duas pontes de concreto sobre o Rio Celes-
te. As obras estão orçadas em R$ 1,5 milhão e o valor que 
será investido é oriundo do leilão do Pré-Sal. O certame 
está previsto para o próximo dia 24.              Página  - 4

Sorriso vai licitar construção
de pontes sobre o Rio Celeste

Ordem de
serviço:
manutenção
da MT-208
O governador 
Mauro Mendes 
assinou a ordem 
para execução 
dos serviços de 
manutenção e 
conservação de 
90,5 km da rodovia 
não-pavimentada 
MT-208, entre Ari-
puanã e o Distrito 
de Conselvan.     
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Desde a muito tempo sabíamos que eleger e 
manter um governo que não comungue com cor-
rupção e outras práticas desonestas seria uma 
tarefa árdua. Mesmo assim, muitos de nós nunca 
deixaram de acreditar que um dia isso seria pos-
sível ainda que demorasse décadas o que de fato 
está acontecendo.

Outros, não só viveram e abusaram da inde-
cente realidade do passado como também se su-
jeitaram aos desmandos, aos acordos espúrios, 
a paga e ao recebimento de propina em troca de 
benesses, sentenças favoráveis e contratos frau-
dulentos. Se acostumaram a manter um olho fe-
chado para as falcatruas das quais participavam e 
o outro aberto para as oportunidades de com elas 
ganhar ainda mais sem se importarem com con-
sequências.

Esses, quando se depararam com um Executi-
vo que não se submete aos interesses escusos que 
representam ficaram desesperados, pois sabem 
que a continuar assim aquelas formas de agir se-
rão aos poucos e cada vez mais dificultadas. Isso 
sem considerar que passaram a correr sérios ris-
cos de responder judicialmente por seus atos.

Da mesma forma estão reagindo aqueles que 
foram doutrinados para propagar subserviência 
às ideologias contrárias ao novo modelo de desen-
volvimento posto em prática pelo atual governo 
liberal.

Também é possível perceber que outros com o 
mesmo perfil ideológico passaram a encontrar di-
ficuldades para continuar a imiscuir nas cabeças 
dos jovens orientações sobre como desconsiderar 
a família, negligenciar a escola, e desrespeitar leis 
enquanto os entorpeciam com conceitos genéri-
cos de liberalidades como se direitos fossem.

Sim, a luta pela liberdade é árdua, e por isso 
não podemos arrefecer no combate às informa-
ções deturpadas pelo jornalismo sanguessuga, 
inconformado com as mudanças ocorridas nas 
formas de comunicação onde a cada momento 
mais perdem hegemonia.

É revoltante ver os efeitos nefastos que pro-
positalmente alguns desses poderosos grupos 
de comunicação estão causando. Grupos que se 
caracterizam por utilizar de argumentos torpes, 
típicos daqueles que pouco se importam com as 
consequências de seus atos e agem como se seus 
meios justificassem os fins que descaradamente 
buscam. No caso, o fim da liberdade, o fim do go-
verno e o fim do país.

Alguns dirão ser importante mostrar a dura 
realidade, mas qual realidade? Essa que filtrada 
está direcionada a impedir o rumo natural dos 

acontecimentos? Aquela que não aceita críticas a 
seus abusos em nome da Justiça enquanto pren-
de e intimida? Ou a outra, que tenta calar a voz do 
povo e abre caminho ao iminente impedimento do 
ir e vir?

Existem outras situações exdrúxulas acon-
tecendo, mesmo estas a imprensa conivente não 
mostra e até esconde, caso daqueles que diziam 
combater a ditadura e que agora, raríssimas ex-
ceções, são prósperos usuários da corrupção que 
se alastrou pelo país desde que foi potencializada 
pela Constituição de 1988.

Aquela mesma, a última Carta Magna, a pro-
clamada cidadã, mas que na prática vem sendo 
deturpada, modificada e utilizada dia após dia na 
opressão de direitos fundamentais como o de se 
expressar livremente, para aplica-la em benefício 
dos impoderados acampados no judiciário, no le-
gislativo e de seus apadrinhados posto que só a es-
ses passou a servir.

A maioria dos que lá estão comunga e se locu-
pleta das regalias e benefícios que deveriam com-
bater. Usam e abusam do dinheiro público com 
seus duodécimos e penduricalhos legalizados e 
pior, agora buscam institucionalizar a censura no 
claro intuito de acabar com a liberdade que um dia 
prometeram defender. Procuram assim garantir 
seus mandatos e nomeações para continuarem a 
cometer desmandos, agredir, xingar e mentir sem 
serem incomodados. Desavergonhados, só eles 
podem fazer e dizer o que querem protegidos que 
são por suas convenientes imunidades auto adqui-
ridas.

Aqueles que aceitam essa situação o fazem na 
esperança de um dia desfrutarem das mesmas re-
galias por acreditarem que o poder pelo poder será 
suficiente para lhes dar o que querem. Pessoas que 
agem dessa maneira não são ignorantes, elas têm 
visão crítica e é nela que se baseiam para calcular 
os riscos que correm vez que aqui podem adminis-
tra-los, basta ter dinheiro e/ou influência política.

Afinal, vivemos no país que produziu os maio-
res corruptos do mundo e onde a “justiça” os man-
tém livres graças às decisões convenientemente 
emanadas em suas instâncias superiores.

MARCELO AUGUSTO PORTOCARRERO É EN-
GENHEIRO CIVIL

A luta pela liberdade é árdua

MARCELO PORTOCAR-
RERO

“Amor” e “ódio”
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mentação.
Outro grande problema está nas posta-

gens que não têm nada a ver com o tema 
do grupo. Algo como você estar em uma 

comunidade sobre um 
determinado modelo de 
celular e aparecer al-
guém falando sobre po-
lítica. Não tem o menor 
motivo para acontecer 
e, na maioria das vezes, 
o membro é cortado do 
grupo.

Você pode perguntar 
o que nos leva, então, a 
aceitar esse tipo de “mis-
são”, visto que teremos 
que dedicar tempo, nos 
incomodar e não ganhar 
nada. A resposta é sim-
ples: tentar fazer com 
que a internet se torne 

um lugar melhor e ajudar pessoas que re-
almente estejam interessadas em trocar 
informações a encontrar ambientes de qua-
lidade para isso. Simples assim.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@
hotmail.com ou visitar nosso perfil em fa-
cebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Se cada um colaborar com o que pode para fazer a 
internet um pouco melhor teremos um ambiente mais 
“saudável”. Não devemos apenas jogar a responsabilida-
de para os outros, pois, Aassim como no mundo “real”, 
cada um tem que fazer sua parte. A soma de pequenos 
esforços atinge grandes resultados.
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Ser moderador de grupos pela internet 
afora. Comecei a falar sobre esse assunto 
ontem, para mostrar um pouco das atribui-
ções (e incomodações) desse elemento tão 
importante quanto 
“invisível” do mundo 
tecnológico.

Normalmente 
moderadores são “vo-
luntários”. Pessoas 
que se interessam e 
conhecem o tema e 
se identificam com 
o perfil do grupo. Foi 
justamente isso que 
me levou à linha de 
frente de três gran-
des grupos (e alguns 
outros menores) pela 
internet afora.

Cada grupo tem 
sua filosofia e suas 
configurações. Tudo pode ser controlado, 
desde o aceite dos membros até as posta-
gens e os comentários. Cada grupo trás seus 
padrões e, daí para frente, é “serviço” do mo-
derador.

Em linhas gerais o que mais incomoda é 
a falta de respeito dos usuários. Em minha 
rotina como moderador não passo um dia 
sequer sem excluir e bloquear membros por 
falta de respeito com os demais. Sempre de-
fendo que todos deem suas opiniões, sejam 
contrárias ou favoráveis ao que está sendo 
dito, mas que se faça com respeito e argu-

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes assinou a ordem 
para execução dos serviços 
de manutenção e conserva-
ção de 90,5 quilômetros da 
rodovia não-pavimentada 
MT-208, entre Aripuanã e o 
Distrito de Conselvan.

A ordem de serviço foi 
assinada também pelo se-
cretário de Estado de Infra-
estrutura e Logística (Sin-
fra), Marcelo de Oliveira, 
pelo secretário-chefe da 
Casa Civil, Mauro Carvalho 
com o prefeito de Aripua-
nã, Adir Ferreira. Também 
participaram os deputados 
estaduais Dilmar Dal’Bosco, 

Ordem de serviço foi assinado nesta semana 

Ordem de serviço para manutenção
de 90 km da MT-208 em Aripuanã
EMITIDA | Entre os serviços estão destocamento, limpeza e a reconformação da rodovia

Foto: Divulgação

Janaina Riva e Faissal Calil, 
além de outras autoridades.

De acordo com o gover-
nador Mauro Mendes, a 
emissão da ordem de servi-
ço é a comprovação de que 
a obra será executada com 
compromisso e responsabi-
lidade, por parte do Gover-
no do Estado, e vai garantir 
importantes melhorias de 
infraestrutura, qualidade 
de vida ao cidadão e levar o 
progresso àquela região.

“Não damos ordem de 
serviço para nenhuma obra 
se não temos 100% de cer-
teza de que ela vai come-
çar e terminar. Há obras 
que ainda não foi possível 
retomar. Mas aquelas que 

retomamos, nenhuma de-
las paralisou por falta de re-
cursos.  E a MT-2018 é uma 
estrada que já trouxe muito 
transtorno para a região e as 
obras agora vão garantir a 
trafegabilidade durante pra-
ticamente todo o ano”, disse 
o governador.

Entre os serviços de ma-
nutenção a serem reali-
zados na MT-208 estão o 
destocamento, a limpeza e 
a reconformação da rodo-
via, bem como a drenagem 
com a instalação de bueiros 
metálicos, por exemplo. As 
obras serão executadas pela 
empresa Morockoski Cons-
truções e a previsão é que 
os serviços se iniciem já nos 

próximos 15 dias, segundo 
o secretário de Estado de 
Infraestrutura, Marcelo de 
Oliveira. O investimento es-
timado é de R$ 2,5 milhões.

PAVIMENTAÇÃO
Além da manutenção, o 

Governo do Estado já reali-
za outra obra de infraestru-
tura no município. Está em 
execução a pavimentação 
de 41,6 km da MT-208, no 
trecho que vai de Aripuanã 
até Passagem do Loreto, no 
entroncamento da MT-418, 
que dá acesso à BR-174.

O asfaltamento é resul-
tado de um termo de coo-
peração entre Estado e Pre-
feitura de Aripuanã e são 

investidos aproximadamen-
te R$ 39 milhões, por parte 
do Estado, nessa obra.

PONTE DE
CONCRETO
Ainda na MT-208 está 

prevista a construção de 
uma ponte de concreto so-
bre o Rio Aripuanã. A ponte 
terá um total de 240 metros 
e vai interligar Aripuanã ao 
distrito de Conselvan, além 
de Rondolândia e ao esta-
do de Rondônia. Obras de 
pavimentação da MT-208, 
entre Aripuanã até a Passa-
gem do Loreto, já estão em 
andamento.

O processo licitatório 
para contratar a empresa 

responsável por elaborar o 
projeto e executar a obra da 
ponte já está em andamen-
to. 

Além da ponte, será exe-
cutado o encabeçamento 
das duas cabeceiras da pon-
te, em uma extensão de 1,73 
km.

O prefeito Adir Ferreira 
reforçou que todo esse pa-
cote de obras está mudan-
do a realidade de Aripuanã.  
“Em nome nos munícipes 
só temos que agradecer ao 
governador Mauro Men-
des pelo seu empenho. Pela 
primeira vez somos vistos 
como gente e pessoas que 
fazem parte desse Estado, 
encerrou.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão para Contratação de Empresa n. º 13/ 2020
na Forma Eletrônica 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realiza-
rá a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. º 13/2020, cujo objeto é o: 
Contratação de empresa especializada em perfuração de Um Poço Artesiano 
com o fornecimento de material, equipamento, licenças ambientais e mão de 
obra, destinado ao fornecimento de água potável na MT 410 Bairro Progresso, 
no local indicado pela Administração que faz parte do Patrimônio Público Mu-
nicipal, tudo em conformidade com as características técnicas e quantitativos 
descritos em Edital. Conforme Edital e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 
e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data pre-
vista para Entrega das Propostas: A partir de 17/07/2020, Abertura das Pro-
postas: 29/07/2020 às 08:00 horas. Abertura da Sessão do Pregão Eletrônico: 
29/07/2020 às 10:00horas (horário de Mato Grosso) no   site www.licitanet.
com.br. Cópias do edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefei-
tura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova 
Guarita – MT, no horário das 07:00 hs as 12:00 ou através do e-mail licitacao@
novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos interessados no 
site www.novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 16 de Julho de 2020. 

Graciela Schuster
Pregoeira Interina

Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

Tipo: Menor Preço Global Processo Licitatório Nº 031/2020, A Comissão Per-
manente De Licitação Da Prefeitura Municipal De Novo Mundo – Mt, No Exer-
cício Das Atribuições Que Lhe Confere A Portaria Nº 001/2020 De 02/01/2020, 
Torna Público Aos Interessados Que Realizará Licitação Na Modalidade Toma-
da De Preços, No Dia 05/08/2020, Às 08h00, Para Contratação De Empresa 
Visando A “Pavimentação Asfáltica Com Sinalização Viária, Drenagem E Cal-
çamento Das Ruas: Jequitibá, Castanheira, Cedro, Mogno E Av. Gov. José Fra-
gelli, Localizadas No Município De Novo Mundo – Mt, Constante No Convênio 
N° 867707/2018 Sudam”, Conforme Especificações Do Edital De Licitação. A 
Íntegra Do Edital Encontra-Se Disponível No Endereço Desta Instituição, Sito À 
Rua Nunes Freire, 12, Alto Da Bela Vista, Nesta Cidade, Onde Poderão Obter 
Maiores Informações Das 07h00min Às 11h00min De Segunda A Sexta E/Ou 
No Site Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. Novo Mundo, Mt, 16 
De Julho De 2020. Liria Kurten Wronski Presidente Cpl 

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

A Atrativa Engenharia CNPJ 05.073.316/0001-27, torna 
público que requereu a SEMA-MT, a renovação da licença 
de Operação Provisória do Canteiro de Obras para cons-
truir a Ponte Sobre os Rio São João da Barra, no município 
de Nova Bandeirantes. 

A LJS Industria de Pre-Moldados Ltda. CNPJ 
18.158.538/0001-94,  torna público que requereu a SEMA-
-MT, a renovação da licença de Operação da unidade in-
dustrial. 

TEKLIGAS COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 
LTDA, CNPJ: 27.412.661/0001-80, torna público que re-
quereu junto à SEMA – Secretaria Estadual do Meio Am-
biente, a Licença de Operação – Pesquisa, para a ativi-
dade de extração de minério de manganês, na Fazenda 
Santana II, processo ANM 866.672/2019, município de 
Guiratinga- MT.

DENISE SCAFF GONÇALVES DE AZEVEDO EIRE-
LI - ATIVIDADES DE CLINICAS MÉDICAS  (Consultório 
Médico)  inscrita no CNPJ N° 37.412.531/0001-00, torna 
público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente – SAMA/LRV-MT pedido de Licença Prévia (PL),  
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), 
para fins do processo de Licenciamento Ambiental,  de seu 
empreendimento localizado na AV DAS ACACIAS  865 W, 
SALA 01 BANDEIRANTES  no município de LUCAS DO 
RIO VERDE - MT
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AVISO DE RESULTADO

Campo Novo do Parecis-MT, 16 de julho de 2020.

Recebimento das propostas: a partir do dia 17 de julho de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 05 
de agosto de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 05 de agosto de 2020, às 09:00 horas. 
(horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 05 de 
agosto de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
combustível diesel comum, para atender a usina de asfalto. 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 integra poderá 
ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2020

Leandro Nery Varaschin

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro

Campo Novo do Parecis-MT, 16 de julho de 2020.
Leandro Nery Varaschin

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 031/2020, 
destinado  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
concreto usinado para atender as necessidades do Município, teve como 
vencedora a empresa: CONSTRUFABRIL CONSTRUTORA E 
PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI com valor total de R$ 679.350,00 
(seiscentos e setenta e nove mil e trezentos e cinquenta reais).

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 016/2020

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AVISO DE RESULTADO

DO TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 01 
de Julho 2020, com início às 10:30hs, tendo como objeto contratação de 
empresa para execução de reforma de ponte de madeira no Rio Arinos, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 
descritivo que compõe o projeto básico,  da qual foi vencedora a empresa: 
Item 837495, ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 
inscrita no CNPJ sob o número 14.050.302/0001-89 no valor de R$ 
220.280,10. Nova Mutum - MT, 16 de Julho de 2020.

DO TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

Presidente da CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 018/2020

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 8 
de Julho 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto contratação de 
empresa para execução de pavimentação asfáltica no acesso aos 
hangares do aeródromo Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes 
(SDNM)/MT, conforme planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico das quais 
foram vencedoras as empresas: Item 168987, L B O CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 05.164.192/0001-95 no 
valor de R$ 145.729,80. Nova Mutum - MT, 16 de Julho de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragati

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de seguro total para 
veículos escolares. Tipo: Aberto e Fechado Disputa: menor preço por lote 
- Data de abertura: 28 de julho de 2020. Horário: 09h10min – local: 
www.bl l .org.br Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 16 de julho de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

Marcelo Rodrigo Bragatti

PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2020

Pregoeiro

O município de Nova Mutum, comunica que por conveniência 
administrativa, fica prorrogada a data de abertura para o dia 30 de julho às 
09:00 horas. Nova Mutum – MT, 16 de julho de 2020.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Eduardo Henrique Correia Miiller

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 
ELETRONICO Nº 012/2020 TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DE 
USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SORRISO – MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE' CONFORME A SEGUIR JR LACERDA MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF Nº 03.595.984/0001-99 ITENS VENCEDORA - 840082 - R$50,00, - 838179 - 
R$2,81, - 839354 - R$7,30, - 839359 - R$7,20, - 839360 - R$7,20, - 839945 - R$0,30, - 839946 - R$0,30, - 839361 - 
R$17,60, - 839369 - R$3,10, - 839383 - R$7,00, - 839814 - R$53,13, - 839737 - R$3,00, - 839738 - R$2,30, - 
839739 - R$3,00, - 839744 - R$2,20, - 839745 - R$2,20, - 839741 - R$2,35, - 839742 - R$2,20, - 839743 - R$2,20, - 
839746 - R$2,30, - 839748 - R$1,05, - 839747 - R$0,95, - 839749 - R$85,00, - 839762 - R$13,30, - 839763 - 
R$13,30, - 839769 - R$3,00, - 839388 - R$2,60, - 839734 - R$3,90, - 839735 - R$5,30, - 839621 - R$10,80, - 
839686 - R$24,00, - 839713 - R$27,00, - 839714 - R$20,00, - 839715 - R$20,50, - 839716 - R$18,50, - 839780 - 
R$0,98, - 839776 - R$1,00, - 839777 - R$1,04, - 839778 - R$1,04, - 839784 - R$79,80, - 839787 - R$6,05, - 839786 
- R$3,25, - 839788 - R$4,55, - 839751 - R$91,00, - 839756 - R$84,00, - 839757 - R$85,00, - 839753 - R$85,00, - 
839754 - R$85,00, - 839752 - R$85,00, - 839750 - R$85,00, - 839807 - R$28,50, - 839808 - R$28,50, - 839809 - 
R$28,50, - 839849 - R$3,80, - 838640 - R$6,50, - 839855 - R$1,05, - 839790 - R$0,83, - 839961 - R$18,00, - 
839962 - R$16,00, - 839848 - R$7,00, - 840070 - R$7,00, - 840071 - R$12,00, - 839724 - R$290,00, - 839723 - 
R$245,00, - 839384 - R$35,00, - 839386 - R$37,68, - 839733 - R$40,00, - 839717 - R$0,36, - 839649 - R$1,00, - 
839858 - R$1,20, - 839648 - R$0,95, - 839664 - R$4,40, - 839666 - R$4,40, - 839665 - R$4,40, - 839663 - R$4,40, - 
839661 - R$4,40, - 839660 - R$4,40, - 839659 - R$4,40, - 839658 - R$4,40, - 839657 - R$4,30, - 839656 - R$4,40, - 
839655 - R$4,30, - 839654 - R$4,30, - 839645 - R$3,60, - 839647 - R$2,80, - 839651 - R$2,80, - 839646 - R$2,80, - 
839652 - R$2,70, - 839628 - R$0,50, - 839639 - R$0,52, - 839640 - R$0,48, - 839641 - R$0,46, - 839642 - R$0,62, - 
839629 - R$0,45, - 839618 - R$14,50, - 839617 - R$20,50, - 839616 - R$11,50, - 839605 - R$0,67, - 839604 - 
R$135,00, VALOR TOTAL R$ R$868.022,40 HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 13.994.852/0001-93 ITENS 
VENCEDORA - 839685 - R$1,52, - 838738 - R$4,05, - 839351 - R$0,36, - 839352 - R$8,44, - 839368 - R$2,70, - 
839366 - R$2,70, - 839376 - R$0,89, - 839377 - R$1,26, - 839378 - R$1,40, - 839380 - R$1,36, - 840088 - R$22,40, 
- 839736 - R$3,00, - 839740 - R$3,00, - 839766 - R$0,277, - 839779 - R$1,44, - 839728 - R$14,599, - 839793 - 
R$1,48, - 839818 - R$25,449, - 839815 - R$35,00, - 839816 - R$25,479, - 839817 - R$34,83, - 839819 - R$35,00, - 
839813 - R$30,40, - 839823 - R$15,00, - 839825 - R$1,77, - 839826 - R$1,78, - 839827 - R$1,79, - 839828 - 
R$1,81, - 839829 - R$1,82, - 839722 - R$0,12, - 839950 - R$0,09, - 839948 - R$0,04, - 839731 - R$29,69, - 839683 
- R$10,79, - 839732 - R$8,49, - 839684 - R$19,90, - 839677 - R$0,26, - 839679 - R$0,23, - 839681 - R$0,89, - 
840087 - R$1,32, - 839789 - R$5,84, - 839667 - R$6,00, - 839155 - R$259,00, - 839935 - R$0,78, VALOR TOTAL 
R$ R$369.854,63 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF Nº 
05.895.525/0001-56 ITENS VENCEDORA - 839947 - R$0,08, - 839355 - R$7,56, - 839358 - R$7,64, - 839362 - 
R$5,20, - 839363 - R$8,85, - 839365 - R$6,60, - 839364 - R$4,44, - 839764 - R$13,00, - 839765 - R$13,00, - 
839767 - R$0,29, - 839773 - R$54,20, - 839774 - R$18,00, - 839785 - R$98,00, - 839802 - R$0,78, - 839801 - 
R$0,78, - 839800 - R$0,85, - 839803 - R$12,00, - 839804 - R$12,00, - 839805 - R$3,00, - 839810 - R$27,00, - 
839812 - R$98,00, - 840089 - R$4,20, - 839821 - R$5,20, - 840090 - R$16,00, - 839836 - R$45,90, - 839834 - 
R$45,90, - 839835 - R$45,90, - 839837 - R$249,00, - 839839 - R$11,00, - 839840 - R$12,00, - 839841 - R$13,00, - 
839842 - R$20,00, - 839838 - R$8,60, - 839843 - R$5,00, - 839385 - R$29,50, - 839949 - R$0,05, - 839768 - 
R$1,15, - 839959 - R$3,60, - 839678 - R$0,24, - 839672 - R$0,49, - 839670 - R$0,59, - 839669 - R$0,57, - 839668 - 
R$0,52, - 839671 - R$0,64, - 839662 - R$7,20, - 839636 - R$9,10, - 839637 - R$9,10, - 839635 - R$9,10, - 839857 - 
R$1,14, - 839644 - R$1,18, - 839638 - R$0,50, - 839630 - R$0,63, - 839612 - R$9,20, - 839613 - R$6,75, - 839614 - 
R$2,45, - 839615 - R$2,50, - 839609 - R$3,99, - 839608 - R$4,92, - 839607 - R$73,00, - 840078 - R$58,00, - 
840077 - R$1,00, - 840085 - R$0,52, - 840079 - R$0,45, - 840080 - R$15,00, VALOR TOTAL R$ R$264.503,00 
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 07.847.837/0001-10 ITENS VENCEDORA - 838739 - 
R$4,26, - 839730 - R$20,20, - 839729 - R$17,50, - 839760 - R$8,50, - 839796 - R$2,80, - 839794 - R$0,22, - 
839725 - R$1,00, - 840074 - R$4,00, - 840075 - R$4,00, VALOR TOTAL R$ R$38.938,00 MED VITTA COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 28.418.133/0001-00 ITENS VENCEDORA - 839353 - 
R$7,09, - 839356 - R$7,09, - 839357 - R$7,09, - 839367 - R$10,64, - 839381 - R$3,05, - 839382 - R$154,95, - 
839759 - R$6,18, - 839758 - R$11,95, - 839781 - R$0,17, - 839806 - R$19,29, - 839755 - R$81,89, - 839718 - 
R$5,16, - 839680 - R$0,48, - 839676 - R$0,56, VALOR TOTAL R$ R$148.524,20 BELAFORTE COMERCIAL 
LTDA CNPJ/CPF Nº 24.296.486/0001-15 ITENS VENCEDORA - 839944 - R$27,50, - 839954 - R$7,80, - 840094 - 
R$22,85, - 840096 - R$22,00, - 840095 - R$22,00, - 840097 - R$22,80, VALOR TOTAL R$ R$241.855,00 
NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI CNPJ/CPF Nº 26.574.769/0001-07 ITENS VENCEDORA - 
839338 - R$44,81, - 839339 - R$17,81, - 839340 - R$51,38, VALOR TOTAL R$ R$117.034,00 ERIMED 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ/CPF Nº 19.844.928/0001-80 ITENS 
VENCEDORA - 839371 - R$4,55, - 839372 - R$5,80, - 839373 - R$6,40, - 839375 - R$13,95, - 839374 - R$8,00, - 
839370 - R$3,73, - 839771 - R$29,30, VALOR TOTAL R$ R$55.659,00 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 27.325.768/0001-91 ITENS VENCEDORA - 839379 - R$1,71, VALOR TOTAL R$ R$4.788,00 
BASCEL SOLUCOES LTDA CNPJ/CPF Nº 21.515.353/0001-02 ITENS VENCEDORA - 839626 - R$2,30, - 
839625 - R$3,00, VALOR TOTAL R$ R$76.000,00 BIOTEXTIL INUDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF Nº 
01.623.403/0001-50 ITENS VENCEDORA - 839770 - R$45,00, - 839772 - R$11,68, VALOR TOTAL R$ 
R$172.520,00 RINALDI & COGO LTDA CNPJ/CPF Nº 07.269.677/0001-79 ITENS VENCEDORA - 839775 - 
R$11,99, - 839783 - R$60,99, - 839140 - R$65,00, - 839622 - R$5,87, - 839624 - R$4,09, - 839623 - R$4,24, 
VALOR TOTAL R$ R$123.876,00 GALEGOS IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF Nº 29.228.030/0001-31 ITENS 
VENCEDORA - 839727 - R$11,00, VALOR TOTAL R$ R$13.200,00 FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 
DE INFORMATICA EIRELI CNPJ/CPF Nº 20.299.623/0001-14 ITENS VENCEDORA - 839811 - R$2,65, - 839824 
- R$1,83, VALOR TOTAL R$ R$8.960,00 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF Nº 
03.250.803/0001-92 ITENS VENCEDORA - 839792 - R$24,20, VALOR TOTAL R$ R$4.840,00 
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 
05.343.029/0001-90 ITENS VENCEDORA - 840086 - R$160,00, VALOR TOTAL R$ R$5.760,00 INJEX 
INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA CNPJ/CPF Nº 59.309.302/0001-99 ITENS VENCEDORA - 839830 - R$35,00, - 
839682 - R$0,31, - 839673 - R$0,16, - 839675 - R$0,24, - 840076 - R$22,50, VALOR TOTAL R$ R$299.300,00 
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA CNPJ/CPF Nº 01.571.702/0001-98 ITENS VENCEDORA - 
839627 - R$2,45, VALOR TOTAL R$ R$73.500,00 VALOR TOTAL GERAL R$2.887.134,23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE A 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19)  PARA 

C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A E M 

MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE VITAMINA D 50.000UI 

PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. FINALIDADE: a 

presente aquisição refere-se a compra emergencial de Vitamina D para 

tratamento dos profissionais médicos que atuam no atendimento dos 

pacientes que procuram a rede pública municipal de saúde com sintomas 

do novo coronavírus (COVID-19). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, 

inciso IV da Lei 8.666/93 e art. 4º da Lei 13.979/2020. CONTRATADA: 

FARMÁCIA BOM PREÇO LTDA, CNPJ Nº 11.504.314/0001-48. VALOR 

GLOBAL: R$ 20.800,00 (Vinte mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA: 30 

(trinta) dias.

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 062/2020.

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 062/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Prefeito Municipal
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DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sorriso, 
por meio da Tomada de Pre-
ço 016/2020, irá contratar 
empresas para a construção 
de duas pontes de concreto 
sobre o Rio Celeste. As obras 
estão orçadas em R$1,5 mi-
lhão e o valor que será in-
vestido é oriundo do leilão 
do Pré-Sal, realizado em no-
vembro de 2019. O certame 
está previsto para o próximo 
dia 24, às 8h.

“Vamos usar o recurso 
para aplicar no setor que 
mais contribuiu com o de-
senvolvimento da nossa re-
gião. A agricultura precisa 
dessa atenção neste momen-
to. É um dinheiro que que-
remos usar na manutenção 
de pontes e construção de 
outras de concreto, além de 
manter as estradas em boas 
condições de trafegabilidade. 
Desde que estou no manda-
to, esse é o primeiro recurso 
que recebemos do governo 
Federal”, declara o prefeito 
Ari Lafin.

O prefeito ressalta ainda 
que a construção é necessá-
ria, pois nos locais existem 
pontes de madeira que estão 

em estado precário. “Preci-
samos fazer pontes em con-
creto tendo em vista o gran-
de fluxo de veículos pesados 
que passam nesta região, um 
dos principais trechos de es-
coamento das produções de 
soja, milho e demais produ-
tos”, pontua Lafin.

O certame será dividi-
do em dois lotes, sendo um 
para construção da ponte na 
estrada Felipetto, com in-
vestimento previsto de R$ 
762 mil, e outro que prevê a 
contratação de uma empresa 
que fará a ponte na linha Pau 
Oco, com recurso estimado 
em R$ 768 mil. As duas pon-
tes de concreto terão mesmo 
padrão, com 25 metros de 
comprimento por seis de lar-
gura. O prazo para constru-
ção é de 90 dias, após emis-
são da ordem de serviço.

REVITALIZAÇÃO
A Escola Municipal locali-

zada no Distrito de Caravágio 
começou a receber as ações 
do Programa Revitalização. 
Assim como outras unidades 
escolares e demais prédios 
públicos, o local vai receber 
melhorias em sua infraestru-
tura, nova pintura e outras 

Foto: AssessoriA

Foto: PrF/Mt

Pontes terão custo de R$ 1,5 milhão 

Licitação para construção
de duas pontes de concreto
SORRISO | Obras serão realizadas sobre o Rio Celeste e estão avaliadas em R$ 1,5 milhão

intervenções para garantir 
uma volta às aulas no pós-
-pandemia com muito mais 
conforto para os mais de 170 
alunos do Maternal II ao 9.º 
ano. Os benefícios propor-
cionados por um ambiente 
mais aconchegante e acolhe-
dor também se estendem aos 
31 servidores que atuam na 
unidade, entre professores, 
equipe gestora, de cozinha e 
zeladoria.

Vale lembrar que, desde 
março, por conta da pande-
mia do Sars-CoV-2, o novo 
coronavírus, que provoca a 
Covid-19, as aulas na rede 

Fogo em palhada de milho em Sinop atinge 300 hectares de vegetação

SINOP 
Incêndios em palhadas de milho
atingem 800 hectares de vegetação
DA REPORTAGEM

Dois incêndios em pa-
lhadas de milho destruíram 
cerca de 800 hectares de ve-
getação na quarta-feira (15). 
O primeiro incêndio foi na 
MT-109, em Canarana. O 
Corpo de Bombeiros Militar 
foi acionado no início da tar-
de para combater as chamas 
na propriedade, que fica na 
beira da rodovia.

A equipe conseguiu apa-
gar a queimada, com o apoio 
de tratores e caminhões-

-pipa dos fazendeiros da re-
gião e da prefeitura. Estima-
-se que a queimada destruiu 
em torno de 500 hectares de 
vegetação.O outro incêndio 
foi na BR-163, em Sinop. Os 
bombeiros precisaram de 
maquinário dos fazendeiros 
locais, inclusive de aviões 
agrícolas, para combater as 
chamas. A estimativa é que o 
fogo tenha queimado cerca 
de 300 hectares de vegetação 
nativa e palhada de milho. 
Foram mais de quatro horas 
para apagar as chamas.

Foto: DivulgAção

Decisão foi tomada após reunião de técnicos do tribunal com médicos 

EVITAR CONTÁGIO
TSE excluirá biometria nas
eleições municipais

DA REPORTAGEM

O presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), Luís Roberto Bar-
roso, decidiu excluir a ne-
cessidade de identificação 
biométrica, por meio de 
impressão digital, nas elei-
ções municipais deste ano, 
tendo em vista o risco de 
contágio por Covid-19.

A decisão foi tomada 
após uma primeira reunião 
de técnicos do tribunal com 
os médicos David Uip, do 
Hospital Sírio Libanês, Ma-
rília Santini, da Fundação 
Fiocruz, e Luís Fernando 
Aranha Camargo, do Hos-
pital Albert Einstein. As 

três instituições firmaram 
parceria com o TSE para a 
elaboração de um protoco-
lo de segurança que reduza 
o risco de contágio durante 
a votação. Segundo o tribu-
nal, a consultoria sanitária 
é prestada sem custos.Dois 
fatores pesaram para ex-
cluir a biometria. Primeiro, 
o leitor de impressões digi-
tais não pode ser higieniza-
do com frequência, como 
a cada utilização. Também 
pesou o fato de que a iden-
tificação biométrica tende a 
causar filas maiores, favore-
cendo aglomerações, já que 
o processo é mais demora-
do do que a simples coleta 
de assinatura.

municipal foram suspensas 
de maneira presencial nas 
escolas, e seguem de maneira 
remota. A secretária de Edu-
cação e Cultura de Sorriso, 
Lúcia Drechsler, explica que, 
com os alunos estudando em 
suas casas, com materiais en-
tregues quinzenalmente nas 
unidades escolares, ativida-
des disponibilizadas no site 
da Prefeitura, e professores à 
disposição para tirar dúvidas 
por meio de aplicativos de 
mensagens, este momento 
está sendo aproveitado para 
as equipes do Revitalização 
efetuarem as reformas.


