
PIRACEMA

O período de defeso da Piracema nos rios de Mato Grosso é definido no 
âmbito do Conselho Estadual da Pesca (Cepesca). Mato Grosso é o primeiro 
estado a adotar critérios científicos para definir as políticas de manejo dos 
estoques pesqueiros.                                   Página -4

EMPRÉSTIMO

ISS

Gustagol assina com o Inter

R$ 9,1 milhões em ISS para
as Prefeituras do Nortão

O novo reforço do Inter já está em Porto Alegre. Gustavo, o Gus-
tagol, desembarcou no Aeroporto Salgado Filho nesta segunda-feira. 
O centroavante emprestado pelo Corinthians passará por exames 
médicos e vai assinar contrato com o colorado até o final do ano.
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As contas públicas dos seis municípios localizados ao norte 
da BR-163 receberam da Rota do Oeste um incremento de R$ 9,1 
milhões no último ano. O montante representa cerca de 38% do re-
passe do Imposto Sobre Serviços (ISS) gerado pela arrecadação das 
nove praças de pedágio, serviços prestados e obras realizadas.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

FMFMT

Divulgação

ESTUDO SOBRE DEFESO

O Detran-MT vai realizar um processo licitatório e contratar uma empresa especializa-
da para fazer estudo de preço de mercado da confecção da Placa do Mercosul. O obje-
tivo é proteger os proprietários de veículos de possíveis cobranças abusivas por parte 
das empresas estampadoras em Mato Grosso.                                      Página -8

PLACA SUL-AMERICANA

Detran-MT contrata empresa
para evitar taxas abusivas

Procon dá
dicas para
um carnaval
mais seguro
Sempre atento às principais datas 
que costumam movimentar o 
comércio local e a economia, o 
Procon-Sinop alerta os consumi-
dores que o período carnavalesco 
pode esconder.         Página  -7
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O método Bolsonaro enfrenta, felizmente, 
sólida resistência das instituições cujo 
papel também é conter excessos do Poder 
Executivo

Na tarde de terça (11), o Congres-
so Nacional foi palco de um episó-
dio infame e repugnante. Trata-se 
do espetáculo de ofensas e mentiras 
com epicentro na chamada CPMI das 
Fake News.

Convocado a testemunhar na Co-
missão Parlamentar Mista de Inqué-
rito sobre um esquema fraudulento de 
disparos de mensagens pelo What-
sApp durante as eleições de 2018, 
Hans Nascimento, ex-funcionário de 
uma agência envolvida no escândalo, 
pôs-se a agredir a jornalista Patrícia 
Campos Mello, coautora da reporta-
gem que, em dezembro daquele ano.

Nascimento pretendeu falsificar 
os fatos no depoimento prestado a 
congressistas. Mentiu ao afirmar que 
não entregou aos jornalistas infor-
mações sobre a fraude. Na verdade, 
repassou naquele período fotos, víde-
os e dados.

A patranha dita diante de parla-
mentares, criminosa por tratar-se de 
testemunho juramentado, tornou-se 
insulto quando o depoente acusou 
a repórter de ter oferecido sexo em 
troca de informações. Desse pânta-
no emergiu o segundo tartufo dessa 
lamentável passagem da vida nacio-
nal, cujo sobrenome, não por acaso, é 
Bolsonaro.

O deputado Eduardo, terceiro filho 
do presidente da República, entrou 
em cena para difundir e tentar em-

prestar credibilidade às ofensas 
da testemunha contra a jornalis-
ta. Catalisou a rede de massacres 
de reputações do bolsonarismo, 

que por sua vez deslanchou uma cam-
panha sórdida de difamação, repleta 
de alegorias sexistas e termos chulos.

Nada parece casual nessa opereta 
grotesca. O depoimento falso da tes-
temunha, as manifestações levianas 
do deputado e a saraivada de impro-
périos disparada pelas falanges go-
vernistas compõem um método de al-
vejar seja a imprensa profissional, seja 
o próprio regime das liberdades civis 
que a supõe. Esse dispositivo metódi-
co de destruição de valores democrá-
ticos a esta altura já é bem conhecido 
da sociedade brasileira.

O método Bolsonaro enfrenta, fe-
lizmente, sólida resistência das ins-
tituições cujo papel também é conter 
excessos do Poder Executivo. O repú-
dio de autoridades e organizações ci-
vis às catadupas difamatórias mostra 
o quão enraizados estão na sociedade 
os princípios que sustentam o pacto 
constitucional.

O que falta é a responsabilização 
exemplar de quem agride a Carta e 
reincide em atos indecorosos. Até 
quando Eduardo Bolsonaro abusará 
da paciência republicana?

FABRÍCIO CARVALHO É MAES-
TRO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO

O método Bolsonaro

FABRÍCIO CARVALHO

Na tarde de terça (11), o Congresso Nacional foi 
palco de um episódio infame e repugnante. Trata-se 
do espetáculo de ofensas e mentiras com epicentro na 
chamada CPMI das Fake News.

Convocado a testemunhar na Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito sobre um esquema frau-
dulento de disparos de mensagens pelo WhatsApp 
durante as eleições de 2018, Hans Nascimento, ex-
-funcionário de uma agência envolvida no escândalo, 
pôs-se a agredir a jornalista Patrícia Campos Mello, 
coautora da reportagem que, em dezembro daquele 
ano.

Nascimento pretendeu falsificar os fatos no de-
poimento prestado a congressistas. Mentiu ao afirmar 
que não entregou aos jornalistas informações sobre a 
fraude. Na verdade, repassou naquele período fotos, 
vídeos e dados.

A patranha dita diante de parlamentares, crimi-
nosa por tratar-se de testemunho juramentado, tor-
nou-se insulto quando o depoente acusou a repórter 
de ter oferecido sexo em troca de informações. Desse 
pântano emergiu o segundo tartufo dessa lamentável 
passagem da vida nacional, cujo sobrenome, não por 
acaso, é Bolsonaro.

O deputado Eduardo, terceiro filho do presiden-
te da República, entrou em cena para difundir e ten-
tar emprestar credibilidade às ofensas da testemunha 
contra a jornalista. Catalisou a rede de massacres de 
reputações do bolsonarismo, que por sua vez deslan-
chou uma campanha sórdida de difamação, repleta de 
alegorias sexistas e termos chulos.

Nada parece casual nessa opereta grotesca. O 
depoimento falso da testemunha, as manifestações 
levianas do deputado e a saraivada de impropérios 
disparada pelas falanges governistas compõem um 
método de alvejar seja a imprensa profissional, seja o 
próprio regime das liberdades civis que a supõe. Esse 
dispositivo metódico de destruição de valores demo-
cráticos a esta altura já é bem conhecido da sociedade 
brasileira.

O método Bolsonaro enfrenta, felizmente, sólida 
resistência das instituições cujo papel também é con-
ter excessos do Poder Executivo. O repúdio de autori-
dades e organizações civis às catadupas difamatórias 
mostra o quão enraizados estão na sociedade os prin-
cípios que sustentam o pacto constitucional.

O que falta é a responsabilização exemplar de 
quem agride a Carta e reincide em atos indecorosos. 
Até quando Eduardo Bolsonaro abusará da paciência 
republicana?

Editorial

O método Bolsonaro
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RICO DE
CONDOMÍNIO

Membro da base de Mauro Mendes na 
AL, o deputado Paulo Araújo defendeu o 
prefeito Emanuel Pinheiro das críticas que 
a atual gestão tem recebido por “focar” em 
obras consideradas simples, como as di-
versas praças em bairros da Capital. Entre 
os críticos está a superintende do Procon, 
Gisela Simona, e o secretário de Saúde, Gil-
berto Figueiredo. Sem citar nomes, Araújo 
disse que o prefeito é criticado por...: “Ricos 
de condomínio. É por isso que critica as pra-
ças que a Prefeitura vem fazendo. É só rico 
de condomínio que critica”, afirmou.

PRÓXIMO
DO LIMITE
O secretário de Fazenda Rogério Gallo 

confirmou que, diferente de 2018, o Governo 
conseguiu cumprir o teto de gastos no ano de 
2019. O valor, entretanto, ficou próximo do li-
mite, já que se gastasse mais R$ 20 milhões 
teria estourado. O teto de gasto foi uma ade-
são do Executivo a uma proposta da União, 
que impôs o controle de gastos da máquina 
pública estadual em troca do adiamento do 
pagamento de dívidas federais.

TROCA DE FAVORES
Na semana passada, o presidente do Se-

nado, Davi Alcolumbre (foto), declarou apoio 
à candidatura de Júlio Campos à vaga dei-
xada por Selma Arruda, cassada pelo TSE. 
“Nosso general, em Mato Grosso, chama-se 
Júlio Campos”, afirmou. O apoio não é por 
acaso. Além da defesa de um nome na sigla, 
Alcolumbre age em favor de Jaime Campos, 
que preside a Comissão de Ética do Senado. 
Segundo fonte, Alcolumbre deve favores a 
Jaime, por conta de interesses em processos 
em tramitação na comissão.

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

“O método Bolsonaro enfrenta, felizmen-
te, sólida resistência das instituições 
cujo papel também é conter excessos do 
Poder Executivo

“
O motorista de um Ford Ka Sedan, branco, atingiu uma motocicleta na Rua 

Panambi, na Zona Leste de Sorriso, no sábado (15). O condutor arrastou a moto 
e fugiu sem prestar socorro. O piloto fraturou o joelho. A vítima foi levada à 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento e já teve 
alta. O rapaz irá à unidade médica para ser avaliada a necessidade de um 
eventual procedimento cirúrgico.

Vip por um tempo
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O que acontece? O camarada, acos-
tumado com as limitações do serviço, 
vai conhecer coisas que, com certeza, 
vai gostar muito. É bem comum que a 
pessoa, inclusive, passe a fazer uso de 
tais recursos. Só que uma hora o “be-

nefício” acaba, e o ci-
dadão precisa enca-
rar a realidade e fazer 
uma escolha: voltar 
para a versão limita-
da ou abrir os bolsos 
e pagar a assinatura.

As taxas de con-
versão, de quem 
conheceu a versão 
Premiu, tornando-se 
definitivamente assi-

nante, são muito altas. Isso prova que 
a técnica, embora extremamente sim-
ples, funcione muito, mas muito bem.

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 vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

A tecnologia nos trouxe uma infini-
dade de recursos e serviços que mudam, 
de forma extremamente efetiva, nossas 
vidas. Uma boa parte desses recursos é 
gratuita, outra é “paga” e algumas são 
oferecidas gratuitamente com recursos 
limitados e a 
opção de com-
pra para quem 
se interessar. 
Essa modali-
dade é cada 
vez mais co-
mum e, visan-
do “ganhar” 
o usuário os 
recursos dis-
ponibilizados 
para quem paga são cada vez mais inte-
ressantes e vastos.

Existe, porém, uma dúvida: como 
“convencer” o usuário que não paga de 
que, desse lado da “cerca”, a “grama” é 
tão mais “verde” que vale a pena pagar 
para estar aqui? A resposta mais sim-
ples é, também, a mais eficiente: degus-
tação gratuita.

Como funciona? Simples: você diz 
ao usuário gratuito que ele pode deitar 
e rolar em todos os recursos pagos por 
um determinado período, como forma 
de agradecimento por sua presença ou 
algo do gênero.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As contas públicas dos seis 
municípios localizados ao 
norte da BR-163 receberam 
da Rota do Oeste um incre-
mento de R$ 9,1 milhões 
no último ano. O montante 
representa cerca de 38% do 
repasse do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) gerado pela 
arrecadação das nove praças 
de pedágio, serviços pres-
tados e obras realizadas ao 
longo dos 850,9 quilômetros 
no trecho sob concessão. Ao 
todo, a empresa repassou R$ 
24 milhões às 19 prefeituras 
de municípios localizados 
na área de abrangência da 
BR-163.

Desde o início das ativi-
dades no estado, em 2014, 
a empresa já repassou mais 
de R$ 123 milhões às gestões 
municipais. O ISS é uma das 
principais fontes de receita 
municipais e por isso tem 
destinação desvinculada, ou 
seja, cabe à administração 
definir a sua melhor aplica-
ção, que pode ser em saú-
de, educação ou segurança 
pública, por exemplo. Vale 
lembrar que antes da con-
cessão da BR-163, este re-
passe não existia.

Em 2019, os municípios 
do norte que mais contaram 

ISS | Valor destinado às 19 prefeituras faz parte da arrecadação das praças de pedágio

O montante representa cerca de 38% do ISS 

com recursos provenientes 
da atuação da Rota do Oes-
te na BR-163 foram Sorriso 
(R$ 2,7 milhões), Nova Mu-
tum (2,2 milhões) e Lucas do 
Rio Verde (R$ 1,4 milhões). 
A gestão de Sorriso e Nova 
Mutum ocuparam a segun-
da e terceira colocação em 
recebimento, considerando 
os 19 municípios contem-
plado. Recebendo R$ 3,2 
milhões, Rondonópolis foi o 
que mais arrecadou. Consi-
derando o início do repasse, 
em 2014, Rondonópolis e 
Sorriso continuam no topo, 
recebendo R$ 20,4 milhões 
e R$ 12,4 milhões, respecti-
vamente. No norte, as ges-
tões de Nova Mutum (R$ 11,1 
milhões) e Lucas do Rio Ver-
de (R$ 6,1 milhões) ocupam 
o segundo e terceiro lugar 
em recebimento, respectiva-
mente. Os montantes repas-
sados pela Rota do Oeste são 
destinados de duas maneiras 
para as gestões. O cálculo 
para o repasse relacionado 
ao pedágio considera a ar-
recadação nas nove praças 
existentes ao longo da BR-
163, a abrangência da rodo-
via em cada município e o 
percentual de ISS cobrado 
pela gestão. Com relação às 
obras, o repasse considera o 
local onde as empresas reali-
zam as atividades.

Foto: AssessoriA rotA do oeste

RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA

Bloco parlamentar 
atuará em defesa dos
servidores públicos

Documento com membros foi protocolado na ALMT 

DA REPORTAGEM

O bloco parlamentar 
Resistência Democrática 
será mantido em 2020 com 
os mesmos seis membros da 
data de criação, no ano pas-
sado, e foco na defesa de ser-
vidores públicos e minorias. 
O documento já foi protoco-
lado na Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso.

O grupo é formado pe-
los deputados Janaina Riva 
(MDB), Lúdio Cabral (PT), 
Valdir Barranco (PT), Dele-
gado Claudinei (PSL), João 
Batista (Pros) e Elizeu Nasci-
mento (DC). “Nós firmamos 
o compromisso de defesa 
dos servidores públicos e 
dos serviços públicos e isso 
independente da composi-
ção partidária. É um bloco 
plural, mas com uma identi-
dade”, resume Lúdio Cabral.

O deputado João Batis-
ta lembra que, no ano pas-
sado, os membros do bloco 
discutiram juntos os prin-
cipais projetos votados. “Ti-
vemos união para votar al-
gumas bandeiras, não só do 
funcionalismo, mas outras 
matérias, como a questão do 
Cota Zero, embora dentro 
do próprio bloco tenha tido 
mais de um posicionamento. 
Mas, no geral, a maioria dos 
projetos a gente tem votado 
junto”, explica. 

“A CPI da Previdência, 
por exemplo, foi resultado 

de um trabalho conjunto do 
bloco”, ressalta João Batista.  

Para o deputado Lú-
dio Cabral, durante o ano 
passado, o bloco conseguiu 
ocupar espaços e travar dis-
cussões importantes. “A vida 
no governo não foi fácil, 
exatamente porque nós es-
távamos bem posicionados 
nas comissões e no debate 
em Plenário”, destaca o par-
lamentar. “Tivemos vitórias 
parciais, mas mesmo nas 
derrotas nós fomos capazes 
de estabelecer contrapontos 
e alcançar mudanças, mesmo 
que pequenas, positivas, para 
os servidores”, lembra o de-
putado. “O governo asfixiou 
os serviços públicos, que são 
direitos da população, mas 
nossa tarefa era fazer, mes-
mo em minoria, a resistência 
e o debate”, completa.  

Neste ano, o deputado 
Delegado Claudinei garante 
que bloco parlamentar con-
tinuará atuando para prote-
ger os direitos dos servidores 
do estado. 

“Como delegado con-
cursado de Mato Grosso 
há 18 anos, não poderia me 
furtar de compor esse bloco 
parlamentar. Vamos debater 
os projetos que o governo 
enviar junto ao funcionalis-
mo”, afirma o parlamentar. 
Além de fiscalizar o governo, 
o bloco também pretende 
fortalecer projetos de inicia-
tiva de membros do grupo.

Foto: diVULGAÇÃo

EDUCAÇÃO FISCAL

CPF na nota também deve ser exigido
em compras com entrega em domicílio

Foto: AssessoriA

EM MT

Programa de economia verde dará
suporte aos pequenos municípios

É necessário que o fornecedor e o consumidor estejam localizados no mesmo município 

DA REPORTAGEM

As compras de produ-
tos realizadas com serviços 
de entrega em domicílio (de-
livery), também devem estar 
acompanhadas com a nota 
fiscal, e o consumidor pode 
solicitar a inclusão do CPF 
no documento para partici-
par do Programa Nota MT.

A solicitação do CPF 
vale para todas as compras 
realizadas de qualquer mer-
cadoria, não só de alimentos, 
mas também de gás, água, 
medicamentos, vestuário, 
calçados, floriculturas, entre 
outros.

Nestas situações, é ne-
cessário que o fornecedor e 
o consumidor estejam locali-
zados no mesmo município.

Por lei, o estabeleci-
mento comercial, tanto no 
atendimento presencial 
quanto nos pedidos por te-
lefone ou aplicativo, com 
exceção do microempreen-
dedor individual, é obriga-
do a emitir a nota fiscal. O 
documento fiscal deve ser 
entregue ao consumidor, ou 
para o entregador do produ-
to, até mesmo nos casos em 
que não seja expressamente 
solicitado pelo cliente.  Vale 
ressaltar que o cupom de pe-
dido não é válido como do-
cumento fiscal.

A entrega da nota fiscal 
ao consumidor final será de 
responsabilidade do esta-
belecimento comercial. No 
caso do delivery, o entrega-
dor é considerado responsá-
vel solidário e deve exigir o 
documento fiscal ao retirar a 

DA REPORTAGEM

Todos os municípios 
mato-grossenses com menos 
de 20 mil habitantes, num 
total de 106, terão o apoio 
do Programa Page (Partner-
ship for Action on Green 
Economy, cuja sigla em por-
tuguês é Parceria para Ação 
em Economia Verde), para 
elaboração do seu Plano 
Diretor – mecanismo legal 
orientador de ocupação do 
solo, tomando por base os 
interesses coletivos.                                

A informação é de Edu-

mercadoria na loja.
Para o consumidor Ra-

fael Medeiros, incluir o CPF 
na nota é a melhor forma 
do empresário não sonegar 
impostos, e desta forma con-
tribuir com o crescimento 
do Estado. Ele confessa que 
tem dificuldade por falta de 
hábito, em pedir para in-
cluir o CPF em compras via 
delivery, ou realizadas por 
aplicativos. “Sempre peço o 
CPF na nota, principalmen-
te quando abasteço o veículo 
nos postos de combustíveis, 
ou até mesmo em super-
mercados e quando saio em 
refeições fora de casa. Já nos 
pedidos por delivery, acabo 
não pedindo, deixo passar, 
e nos aplicativos que não 
me dão a opção de inserir o 
CPF, também deixo passar.  
Mas se me dá esta opção, eu 

ardo Chiletto, coordenador 
do programa no Estado, que 
iniciou o processo em Salto 
do Céu, localizado na região 
Sudoeste de Mato Grosso, 
a 350 km de Cuiabá, atual-
mente com 3.365 habitantes, 
segundo estimativa do IBGE 
para 2019.

Segundo ele, a proposta 
é que estes pequenos muni-
cípios iniciem seu processo 
de desenvolvimento de for-
ma sustentável, com quali-
dade de vida, saúde ambien-
tal para todos e saneamento 
básico, com foco na geração 

peço”, aponta Rafael.
As notas fiscais, Eletrô-

nica (NF-e) e do Consumidor 
Eletrônica (NFC-e), são fun-
damentais para garantir os 
direitos dos consumidores. 
Elas são documentos que 
comprovam a realização de 
uma venda e a partir das in-
formações constantes nelas é 
que ocorre a tributação.

Portanto, além de com-
provar a garantia do produto 
e assegurar o direito na hora 
de registrar reclamações jun-
to aos órgãos de defesa do 
consumidor, a nota fiscal é 
uma ferramenta indispensá-
vel para o combate à sonega-
ção fiscal e no incremento da 
arrecadação estadual.

Para participar dos sor-
teios do Nota MT, o consu-
midor deve se cadastrar, no 
site ou aplicativo, e exigir a 

inclusão do CPF nas notas 
fiscais no momento da ven-
da.  Além das compras via 
delivery, a nota fiscal pode 
ser emitida com o CPF em 
lojas físicas como supermer-
cados, bares, restaurantes, 
padarias, postos de combus-
tíveis, lojas de departamen-
tos ou outros estabelecimen-
tos comerciais.

Para se cadastrar basta 
instalar o aplicativo no seu 
celular, ou acessar o site da 
Nota MT, escolher a opção 
“criar conta” e informar os 
dados solicitados. Na primei-
ra etapa informações pesso-
ais como nome completo, 
CPF, data de nascimento e 
nome da mãe deverão ser 
informadas. Os dados são 
obrigatórios para prosseguir 
o cadastro e estão protegidos 
sob sigilo.

de empregos.   
“O que a população jul-

gar necessário e pertinente, 
uma vez que este plano dire-
tor será participativo. Isto é, 
contará com a participação 
de toda a comunidade, tan-
to a urbana quanto a rural”, 
afirma, explicando que os 
municípios com população 
acima de 20 mil habitantes 
são obrigados por lei a ter o 
seu plano diretor.  

O coordenador do Page 
em Mato Grosso explica 
ainda que o mecanismo é 
fundamental para o planeja-

mento e ordenamento terri-
torial.

“Nosso desafio é elabo-
rar um plano efetivamente 
participativo, que contribua 
para a transformação equi-
tativa e sustentável do mu-
nicípio, com geração de em-
pregos, redução da pobreza, 
preservação ambiental e 
melhoria do bem-estar de 
sua população. Enfim, que 
implemente os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), preconizados 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU)”.

Rota do Oeste repassa R$ 9,1 mi
em ISS para prefeituras do norte



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 18 de fevereiro 2020 04 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2019 – DATA: 
17/02/2020 – OBJETO: ADITAR A CLAUSULA OITAVA AO PRAZO DE EXE-
CUÇÃO E VIGÊNCIA – CONTRATADO: SIM ENGENHARIA EIRELI EPP - 
CNPJ: 26.884.260/0001-60 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 480 DIAS – VIGEN-
CIA: 24/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCURSO Nº 001/2020

O Município de Nova Ubiratã - MT torna público que realizará no dia 
06/04/2016, às 08h00min,no Departamento de Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Nova Ubiratã, localizada na Rua Pará, 1.850, Jardim Santa helena, a 
abertura das propostas de preços referente ao concurso 001/2020, cujo objeto 
visa a Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, nos ter-
mos da Lei Federal n° 9.790/99, para celebrar TERMO DE PARCERIA para 
formação de vínculo de cooperação, visando o fomento e realização de ati-
vidades de interesse público no desenvolvimento de projetos vinculados na 
área da saúde, seguindo as diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.790, de 23 de 
março de 1999, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.100 de 30 de junho 
de 1999 e demais condições deste Edital. Os interessados poderão consultar 
o Edital e obter informações junto ao depto. De licitações. O Edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, na Sala de Licitações, no horá-
rio de expediente da Prefeitura ou através do site www.novaubirata.mt.gov.br  
Maiores informações pelo telefone (66) 3579 1192 ou pelo e-mail: licitacao@
novaubirata.mt.gov.br.Nova Ubiratã-MT, 17 de fevereiro de 2020.

KAREN IZABEL ARRUDA LIMA
Presidente da Comissão Especial de Julgamento. 

Vagas de Emprego
1-Pessoa com Deficiência (PcD); 
2-Repositor, com experiência, conhecimento 
em rotina de mercado, disponibilidade no 
período noturno;
3-Motorista, CNH C, com experiência, com 
disponibilidade para viagem; 
4-Serviços gerais, com experiência;
5-Assistente comercial, com experiência, 
habilidade de escrita e comunicação;
6-Operador de Munck, com experiência, CNH 
C, D ou E, com disponibilidade para viagem; 
7-Supervisor de vendas, com experiência em 
liderança;
8-Instalador de comunicação visual, com 
experiência, CNH B; 
9-Operadora de caixa, com experiência; 
10-Comercial virtual, com bom conhecimento 
em informática e redes sociais; 
11-Corretor de imóveis, CNH B, veículo 
próprio, interesse na área de vendas; 
12-Vendas interna e externa, CNH AB, com 
experiência, curso de informática;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
15-Auxiliar de instalador de esquadrias, com 
experiência em esquadrias, fachadas ou 
estruturas metálicas;
16-Vendas, interesse na linha esportiva; 
17-Técnico em Enfermagem, com COREN;
18-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
19-Operador (a) de ponte rolante;
20-Escrita fiscal, com experiência;
21-Controlador de pragas, com experiência;
22-Auxiliar de Cozinha, com experiência, 
masculino;
23-Atendente virtual, com experiência em 
redes sociais.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 

das 13h30min às 16h30min.

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

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

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 

VENDAS e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
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 

CEREALISTA GM EIRELI, CNPJ 74.079.286/0001-89, 
torna público que está alterando a sua razão social para 
AGROINDÚSTRIA GM EIRELI, CNPJ 74.079.286/0001-
89, e solicitando junto à SAMA/SORRISO-MT as Licenças 
Prévia, de Instalação e de Operação (LP, LI e LO) refe-
rente a ampliação de 822,93m², para atividade de benefi-
ciamento de arroz, localizada na Rua Ayrton Senna, 275, 
Industrial Nova Prata, Sorriso/MT. NÃO FOI determinado 
EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 007/2020 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, através 
da Portaria Municipal nº 505, de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos 
interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 
e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SENSOR ÓPTICO 
DIGITAL DO TIPO FINGERPRINT NECESSÁRIO A IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO 
ELETRÔNICO COM LEITURA BIOMÉTRICA DA FREQUÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 08:00hs do dia 05 de março de 2020, na sala de 
Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no 
endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a 
sexta–feira, das 12hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. 
Peixoto de Azevedo, 17 de fevereiro de 2020. 

 
EMERSON NUNES FREITAS  

Pregoeiro Oficial 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 006/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 05 de fevereiro de 
2020 na sede da Prefeitura Municipal, a “PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE 
BORRACHARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS E 
MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se 
vencedores os Licitantes: EVILSON CHAVES DA SILVA, inscrita no CNPJ 
N° 11.745.223/0001-02 com valor total de R$ 13.408,40 e M C THIES, 
inscrita no CNPJ N° 20.300.391/0001-77 com valor total de R$ 102.773,35.  
Matupá – MT, 17 de fevereiro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT  
AVISO DE ADESÃO  

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 025/2019 
Formalizada Através Do Processo Licitatório Nº 40.085/2019, Na Modalidade Pregão 
Eletrônico Nº 022/2019, Realizada Pela Secretaria Municipal De Educação Do Municipio 
De Cuiaba – Mt. 1. Visto. 2. Observou-Se A Necessidade Apresentada Pela Secretaria 
Municipal De Educação Para Adesão À Ata De Registro De Preços Supracitada, Oriunda 
Do Processo Licitatório De Pregão Eletrônico Nº 022/2019 - Secretaria Municipal De 
Educação Do Municipio De Cuiaba – Mt, Objeto: “Registro De Preço Para Futura E 
Eventual Aquisição De Mobiliários Escolares Diversos, Sob Demanda, Para Atender 170 
(Cento E Setenta) Unidades Escolares Pertencentes À Rede Pública Municipal De Ensino 
De Cuiabá E Para Atender A Ampliação De Novas Unidades Escolares, Conforme 
Proposta De Preços, E Termo De Referência Do Edital.”. 3. Verificou-Se Ainda, Que A 
Secretaria Solicitante Pleiteia Que Seja Aderidos A Ata, Sendo A Aquisição De Mobiliários 
Escolares Diversos Tipo 25 Unidades De Conjunto Escolar 4b Cja-04, 105 Unidades De 
Conjunto Mesa E Cadeira Individual Para Crianças De 05 A 06 Anos, 06 Conjunto Para 
Professor – Cip-01-Mesa E 120 Conjunto Aluno Cja – 06b Cja-06-Mesa. 4. Formalizada 
Coleta De Preços, Comprovou-Se A Vantajosidade E Cumprimento Dos Requisitos 
Legais, Uma Vez Que A Arp Se Encontra Vigente, À Administração Autorizou A Adesão E 
O Fornecedor Também Concordou Com A Pretendida Adesão, Através De Termo De 
Anuência. 5. A Procuradoria Geral Do Município Emitiu Parecer Favorável À Adesão. 6. 
Desse Modo Autorizo A Adesão, Da Ata De Registro De Preços N. 025/2019/ Secretaria 
Municipal De Educação Do Municipio De Cuiaba – Mt. 7. Publica-Se E Cumpra-Se. 8. 
Empenhem-Se Os Recursos Necessários. Tabaporã/MT, em 17 de Fevereiro de 2020. 

Sirineu Moleta 
Prefeito Municipal 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL Nº. 01/2020 
CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA 
CNPJ: 14.410.510-0001/41 
CNES: 7120923 
Endereço:  Avenida dos Flamboyants, nº 2.127, Jardim Paraíso, Sinop/MT,  
ASSEMBLEIA ANUAL DE SÓCIOS 
Em obediência ao Código Civil (lei federal de 10.406/2002), são  convocados os senhores 
sócios a se reunir em Assembleia  anual de Prestação de Contas, referente à competência 
de 2019, que se realizará no dia 02/04/2020, às 14:00hs, na sede empresa, na Avenida dos 
Flamboyants, nº 2.127, Jardim Paraíso, Sinop/MT. 
Pauta: 
- Deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico e aprovação das contas 
do ano base 2019; 
- Prestação de Contas Gerenciais; 
- Assuntos de interesse da Sociedade. 
Os sócios que não puderem comparecer na data e horário marcados, poderão se fazer 
representar por procuradores devidamente constituído através de outorga de mandato, com 
especificação precisa dos poderes e atos autorizados, sendo que este instrumento deverá 
ser levado registro juntamente com a ata da respectiva assembleia. 
Atenciosamente  

Sinop MT, 04 de fevereiro de 2020. 
PAULO TARSO RECK DE MENDONÇA 

Sócio Administrador 
17,18,19 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 010/2020 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 04 DE MARÇO DE 2020, 
às 09:00 horas, na Casa de Amparo – situada na RUA AMSTERDÃ, Nº 007, BAIRRO SENHOR 
DOS PASSOS, CUIABÁ/MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2020, com objeto de 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, 
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, A SEREM ENTREGUES NA CASA DE AMPARO LOCALIZADA 
NA RUA AMSTERDÃ, Nº07, BAIRRO SENHOR DOS PASSOS, CUIABA-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 Nº 010/2020, 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 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 14 de fevereiro de 2020. 
 

VIVAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 016/2019 

 
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 UMA MICROVAN, A SER ENTREGUE NA 
CASA DE AMPARO EM CUIABÁ-MT, LOCALIZADA NA RUA AMSTERDÃ, Nº 007 BAIRRO 
SENHOR DOS PASSOS”, 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, realizado pela terceira vez em 10 de fevereiro de 2020, foi declarado FRACASSADO, 
pelo valor apresentado pela única empresa participante está acima do valor balizado. Demais 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou 
pelo fone (66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 13 de fevereiro de 2020. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVP

 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 17 de Fevereiro de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020
O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 11 
de Fevereiro 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual contratação de serviços com fornecimento 
de peças para ônibus, máquinas, caminhões e tratores - funilaria e 
pintura, tapeçaria, usinagem e retifica de motores, parte hidráulica, parte 
injetora e turbina e etc., das quais foram vencedoras as empresas: - Lote 
002 - Itens 824662, 827541 (1,00%),  ASTAM ACESSÓRIOS E 
TAPEÇARIA MUTUENSE LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
32.821.569/0001-04; - Lote 010 - Itens 830594, 830597(3,20%), C. 
WONDRACEK EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 06.076.952/0001-
75; - Lote 007 - Itens 223881, 826945(3,10%) -  Lote 008 - Itens 826944, 
826947(3,10%) - Lote 009 - Itens 830595, 830596(7,10%) - Lote 016 - 
Itens 217955, 835933(10,20%), DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO 
LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 17.021.774/0001-00; - Lote 
011 - Item 218683(2,00%), ERIVALDO LUIZ FERREIRA – ME,  inscrita no 
CNPJ sob o número 15.441.210/0001-92; - Lote 012 - Itens 223877, 
824698(3,00%), G. Z. BARGERI KANIESKI EIRELI,  inscrita no CNPJ 
sob o número 02.566.965/0001-71; - Lote 001 - Itens 824660, 831653 
(2,00%) - Lote 013 - Itens 218685, 828111(2,00%),  JULIANA KOGLER 
CIGERZA EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o número 11.204.556/0001-
16; - Lote 003 - Itens 824932(2,00%) - Lote 004 - Itens 824933 (2,00%) -  
Lote 005 - Itens 825282, 825365 (2,00%), - Lote 006 - Itens 825283, 
825364 (2,00%) -  Lote 014 - Itens 223849, 825035 (3,10%) -  Lote 015 - 
Itens 223883, 823301 (3,10%), LEANDRO HEIDMANN - ME inscrita no 
CNPJ sob o número 05.363.191/0001-70.

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Estevam Hungaro Calvo Filho
SEC. Municipal de Administração

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNIC IPAL SORRISO.  
CONTRATADO: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA. DATA: 
12/02/2020 - VIGENTE DE 12/02/2020 a 11/08/2020. VALOR TOTAL: R$ 
350.000,00. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, 
CAMINHÃO TIPO COMBOIO, CAMINHÃO ¾, TRATORES E 
IMPLEMENTOS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO-MT. 
SORRISO - MT, 05 DE ABRIL DE 2.019. - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-
SE

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2019 ORIUNDA DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 047/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TANGARÁ DA SERRA/MT, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE CORTADOR DE GRAMA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, A FIM 
DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE SORRISO/MT., DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I)”, 
mediante as condições estabelecidas no Edital, conforme Termo de 
Referência, que teve como vencedora a empresa: HASS & ARRUDA 
LTDA-ZOOFERTIL - CNPJ N.º 08.304.698/0001-41, sendo aderido ao 
ITEM - 9 – CORTADOR DE GRAMA DIRIGÍVEL COM NO MÍNIMO 25 CV 
- LARGURA DE CORTE MÍNIMO DE 107 CM, POSIÇÕES DE ALTURA 
DE CORTE 6, ALTURA DE CORTE, MIN-MÁX MIN 26 MM ALTURA DE 
CORTE, MIN-MÁX MAX 102 MM AJUSTE DA ALTURA DE CORTE 
SOBRE O PARALAMA, ACIONAMENTO DAS LÂMINAS EMBREAGEM 
ELÉTRICA, CONECTOR PARA MANGUEIRA DE ÁGUA, MATERIAL DA 
PLATAFORMA DE CORTE EM AÇO, MÉTODOS DE CORTE 
COLETOR/RECICLADOR/DESCARTE LATERAL, PLATAFORMA DE 
CORTE REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, RODAS QUE 
SE AJUSTAM AS IMPERFEIÇÕES DO TERRENO, LÂMINA COM 
GRANDE ALTURA DE ELEVAÇÃO, MOTOR MÍNIMO DE 2 CILINDROS, 
TIPO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, VOLUME DO TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 15.2 LITROS, DEVE POSSUIR FILTRO DE 
ÓLEO, TIPO DE TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, LARGURA DE 
CORTE MÍNIMO DE 107 CM, ASSENTO EM VINIL, MEDIDOR DE 
HORAS DIGITAL COM INTERVALOS DE MANUTENÇÃO 
PRÉPROGRAMADA HIGH 15", DIREÇÃO ERGONOMIC - SOFT GRIP, 
DEFLETOR INCLUSO, DIREÇÃO OPERADA POR PEDAL, ASSENTO 
AJUSTÁVEL, PNEUS TRASEIROS LARGOS E GRANDES, VOLANTE 
ERGONÔ - no quantitativo de 1 UNIDADE - valor total da adesão R$ 
19.310,00.

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 6/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADOS 
PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES.' CONFORME A 
SEGUIR GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA CNPJ/CPF Nº 
33.502.502/0001-70 COD. Nº 836824 DESCONTO TOTAL %16,00, 
COD. Nº 836825 DESCONTO TOTAL %16,00, COD. Nº 836826 
DESCONTO TOTAL %14,00, COD. Nº - 836821 DESCONTO TOTAL 
%16,00.

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PUBLICAÇÃO RESUMO

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNIC IPAL SORRISO.  
CONTRATADO: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA. DATA: 
04/04/2019 - VIGENTE DE 04/04/2019 À 03/04/2020. VALOR TOTAL: R$ 
2.725.000,00. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, 
CAMINHÃO TIPO COMBOIO, CAMINHÃO ¾, TRATORES E 
IMPLEMENTOS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO-MT. 
SORRISO - MT, 05 DE ABRIL DE 2.019. - PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-
SE.

SEC. Municipal de Administração

PUBLICAÇÃO RESUMO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, 
ODONTOLÓGICOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 13:00 horas do dia 18/02/2020 até as 13:00 horas do dia 05/03/2020 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 09/03/2020 
as 08:30 horas (horário de Brasília). 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 ou 
através do site www.bllcompras.org.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 ou através do e-mail 
licitacao@sorriso.mt.gov.br.

ADESÃO N° 021/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

Marisete Marchioro Barbieri

Marisete M. Barbieri

ATA REGISTRO PREÇOS N° 119/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019

Estevam Hungaro Calvo Filho

CONTRATO N° 052/2020

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 004/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA 
E RECUPERAÇÃO DO PISO DO SAGUÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. IVETE LOURDES ARENHARDT, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO AO EDITAL”, SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS 
SALTON GNOATO, CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, com valor global de 
R$ 97.010,54.

Marisete M. Barbieri

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

DE TOMADA PREÇO N° 003/2020
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
CERCAMENTO E GUARITA DO ATERRO SANITÁRIO DESATIVADO, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXOS AO EDITAL”, SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS 
SALTON GNOATO, CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, com valor global de 
R$ 82.830,37.

AVISO DE RESULTADO
DE TOMADA PREÇO N° 004/2020
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Gustagol chega a Porto Alegre
para assinar com o Internacional
DA REPORTAGEM

O novo reforço do In-
ter já está em Porto Alegre. 
Gustavo, o Gustagol, desem-
barcou no Aeroporto Salga-
do Filho nesta segunda-feira. 
O centroavante emprestado 
pelo Corinthians passará por 
exames médicos e vai assinar 
contrato com o colorado até 
o final do ano.

O jogador de 25 anos foi 
recepcionado pela assessoria 
de imprensa do clube. Não 
havia torcedores no aeropor-
to, mas o centroavante pas-
sou sorridente pelo saguão 
antes de deixar o local, sem 
falar com a imprensa.

Gustagol foi a solução 
encontrada pela direção para 
ser o reserva de Paolo Guer-
rero. A posição é discutida no 
Beira-Rio desde a contrata-
ção de Eduardo Coudet. O 
argentino queria mais peças 
para o ataque. E um jogador 
de imposição para cumprir 
as funções do peruano, quan-
do este não ficar à disposição. 
O jogador entrou no radar 
do treinador no ano passa-
do. Então no comando do 
Racing, Coudet enfrentou o 
centroavante pela Sul-Ame-
ricana – Gustagol, inclusive, 
marcou um gol no empate 
por 1 a 1, em São Paulo.

O centroavante era a 

EMPRÉSTIMO | Centroavante desembarcou no aeroporto Salgado Filho e passou por exames médicos

SUL-AMERICANA

Vasco divulga relacionados para
jogo contra o Oriente Petrolero

SINOP

Atacantes mostram entrosamento
e agradam torcedores com gols

TÊNIS KIDS

Cuiabaninho conquista 4 troféus

Foto: Divulgação

Aos 10 anos, Dudu Cuiabano acumula diversos troféus nacionais 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Na quarta, equipe joga por um empate para avançar de fase na Sul-Americana 

Sinop venceu o Mixto por 3 a 1

DA REPORTAGEM

A caminho da Bolívia, o 
Vasco divulgou, na tarde des-
ta segunda-feira, a lista de 
relacionados para a partida 
contra o Oriente Petrolero, 
na quarta-feira, em Santa 
Cruz de La Sierra, pela Copa 
Sul-Americana. A principal 
novidade é o retorno de Ri-
cardo Graça.

É a primeira vez que Ri-
cardo é relacionado pelo Vas-
co em 2020. 

SÓ NOTÍCIAS

O Sinop venceu o Mixto 
por 3 a 1, no último domingo 
no Estádio Gigante do Norte 
e fez a alegria da torcida gra-
ças aos gols de seus atacantes. 
Robinson e Juliano Fogaça 
mostraram entrosamento no 
duelo contra o Mixto e foram 
decisivos para a vitória.

Assim como no primei-
ro jogo, Robinson também 
marcou duas vezes, uma de 
pênalti e outra de cabeça. 
Apesar do placar tranquilo, 
o atleta avaliou o confron-
to como “pegado”. “Jogos de 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Livas Eduardo Damazio, 
o ‘Dudu Cuiabano’, de 10 
anos de idade, se consagrou 
campeão de simples e cam-
peão de duplas no 50° Bana-
na Bowl – Tennis Kids, tor-
neio encerrado no domingo, 
na Sociedade Recreativa 
Mampituba, em Criciúma/
SC, e também campeão de 
simples e vice-campeão de 
duplas no Brasil Juniors Cup 

Por conta do Pré-Olímpi-
co, na Colômbia, o zagueiro 
ficou fora da Taça Guanaba-
ra e do jogo de ida contra o 
Oriente Petrolero. Com a 
vaga em Tóquio assegurada, 
ele retornou ao Rio de Janei-
ro na semana passada e passa 
a ser mais uma opção. Hoje, 
Leandro Castán e Werley fo-
ram a dupla de zaga titular. 
Quem também está de volta 
é Ribamar. 

O atacante ficou fora da 
relação do jogo contra o 

primeira divisão são sempre 
assim, quem vê o placar, se 
engana, porque não foi fácil. 
Dentro de campo, lutamos 
para fazer os gols e graças a 
Deus saímos com a vitória”, 
destacou. Fogaça, que está 
atuando no Galo pela tercei-
ra vez, também fez seu gol, 
dando uma assistência e ain-
da sofrendo pênalti. “Toda a 
equipe está de parabéns. Esse 
jogo era muito importante, 
decisivo. Eu não fiz a pré-
-temporada, então é sempre 
difícil jogar no Mato Grosso, 
por conta do calor. A parte 
física no final da partida fica 

– Tennis Kids, na Associação 
Leopoldina Juvenil, em Por-
to Alegre/RS.

“Estar distante da minha 
família e do meu treinador 
foi a minha maior dificul-
dade para ser campeão. Eles 
fazem muita falta naqueles 
momentos difíceis dos jogos, 
quando você está perdendo e 
precisa de apoio para se re-
cuperar, mas procurei man-
ter a calma e fazer aquilo que 
treinei. 

Também tive adversários 

terceira opção para o co-
mando do ataque no Corin-
thians, atrás de Mauro Boselli 
e Vágner Love. A contratação 
de Yony González, que de-
fendeu o Fluminense no ano 
passado e estava no Benfica, o 
fez perder espaço com Tiago 
Nunes, o que facilitou a ne-
gociação.

O vínculo com o Corin-
thians até 31 de dezembro de 
2022. Na atual temporada, 
Gustagol participou de três 
partidas, sem balançar as re-
des. Em duas passagens pelo 
clube, o centroavante acu-
mula 69 partidas e 15 gols.

Antes de Gustagol, o In-
ter já tinha contratado o late-
ral-direito Rodinei, o lateral-
-esquerdo Moisés, o volante 
Damián Musto, os meias Ga-
briel Boschilia e Thiago Ga-
lhardo e o atacante Marcos 
Guilherme.

Caso o Inter elimine o 
Tolima, Gustagol será inscri-
to na fase de grupos da Li-
bertadores em uma das cinco 
vagas adicionais. 

A Conmebol mudou a 
regra da Libertadores neste 
ano, o que libera o centro-
avante para jogar por outro 
clube, mesmo que tenha par-
ticipado da eliminação do 
Corinthians para o Guaraní, 
do Paraguai, na segunda fase 
do torneio.

Foto: Divulgação

Jogador assinou contrato até o final do ano 

Altos-PI, na semana passa-
da, em Teresina, pela Copa 
do Brasil. O Vasco viajou na 
noite de domingo para São 
Paulo. 

Na manhã desta segunda-
-feira, embarcou para Santa 
Cruz de La Sierra. Serão dois 
treinos na cidade antes da 
partida de quarta-feira, no 
El Tahuichi. O time de Abel 
Braga joga por um empate, 
após ter vencido o jogo de 
ida, há duas semanas, em São 
Januário, por 1 a 0.

bem desgastada, mas todos 
que entram acabam ajudan-
do a equipe a fazer o resulta-
do positivo”, analisou.

Com o resultado, o Galo 
do Norte sobe para a 4ª posi-
ção, com 9 pontos e um jogo 
a menos. Já o Mixto perma-
nece ameaçado pela zona de 
rebaixamento. Até agora, o 
Alvinegro somou 4 pontos e 
está em 8º, a 2 pontos da zona 
de descenso. O Sinop entra 
em campo no sábado (22), 
em jogo atrasado da quarta 
rodada. A partida contra o 
União Rondonópolis, será no 
Estádio Luthero Lopes.

muito fortes em todas as 
partidas”, comenta Cuiaba-
ninho.

Na categoria 10 anos sim-
ples, o torneio contou com 
15 atletas de sete estados e 
Dudu Cuiabano se sagrou 
campeão após vencer quatro 
partidas. Nas duplas, Dudu 
Cuiabano e Thiago Santa-
na (10 anos, Cotia/SP), ven-
ceram Henrique Vialle (10 
anos, Curitiba/PR) e Davi 
Sousa (10 anos, São Paulo) 
por um duplo 6/3 na final.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Sempre atento às prin-
cipais datas que costumam 
movimentar o comércio 
local e a economia, o Pro-
con-Sinop alerta os consu-
midores que o período car-
navalesco pode esconder. 
São ofertas e promoções que 
costumam encher os olhos 
e encantar muitas pessoas, 
mas que, quando ferem o di-
reito do consumidor, viram 
motivo de dores de cabeça.

Como em Sinop não é re-
alizado o carnaval popular, 
uma vez que a administra-
ção Rosana Martinelli prio-
riza investimentos em outras 
áreas, o Órgão aproveita para 
dar dicas ao folião que deci-
dir viajar, ou ainda, ficar em 
Sinop para aproveitar os dias 
de folga nos bailinhos de car-
naval que acontecerão nos 
bares e restaurantes ou, mes-
mo, em casa com a família 
e amigos fazendo um chur-
rasquinho, por exemplo. O 
Órgão pede para que fiquem 
atentos às armadilhas e em 
caso de insatisfação com o 
produto ou serviço ofere-
cido ou, ainda, descumpri-
mento da oferta ou qualquer 
outra ação que fira o Código 
de Defesa do Consumidor, 
que procure a sede para re-
gistrar uma reclamação. Em 
qualquer um dos casos, é 
necessário cuidado para ga-
rantir um carnaval tranquilo. 
Confira algumas dicas:

- Cuidados com promo-
ções nos supermercados! O 
estabelecimento pode limi-
tar a quantidade dos produ-
tos vendidos (bebidas), mas 
deve anunciar, de forma os-
tensiva;

- Os barzinhos e restau-
rantes não podem cobrar 
consumação mínima, nem 
exigir os 10% de taxa do 
garçom, que é opcional. O 
consumidor não poderá ser 
constrangido a efetuar o pa-
gamento;

- A cobrança de couvert 
artístico é permitida desde 
que o consumidor seja pre-
viamente informado e o ser-
viço oferecido;

- Deve ser cumprida a cota 
de 40% da meia entrada nos 
eventos artísticos e de en-
tretenimento. Em Sinop, os 
eventos devem firmar um 
Termo de Responsabilidade 
e Compromisso (TCR) reali-
zado com o Procon e afixar 
no local dos eventos garan-
tindo a aplicação da Lei da 
Meia Entrada;

- No caso dos bailes de 
carnaval, os serviços con-
tratados e efetuados pelos 
organizadores devem ser 
prestados de acordo com o 
disposto no contrato ou pro-
paganda vinculada para que 
não se configure propaganda 
enganosa e descumprimento 
da oferta (caso de open bar e 
abadá);

- Não pode ser cobrada a 
utilização de mesas e cadei-
ras dispostas no espaço pú-

Foto: AssessoriA

SINOP

Dia de mobilização leva mais
de 1,3 mil pessoas às UBSs

RONDONÓPOLIS

Bombeiro é atacado por abelhas
ao tentar ajudar morador

SORRISO

Homem derruba 
cone da PRF e é
preso por dirigir 
alcoolizado

Um total de 2.259 doses diversas foram aplicadas 

Foto: DivulgAção

Foto: ilustrAção

Acusado tentou fugir, mas foi perseguido pelos policiais 
na BR-163 

É o segundo ataque por enxame registrado neste ano

DA REPORTAGEM

O último sábado (15) foi 
de portas abertas das Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 
Alto da Glória, América, Boa 
Esperança, Camping Club, 
Nações, Gente Feliz, Olivei-
ras, Palmeiras, Primaveras, 
São Cristóvão, São Francis-
co, Sebastião de Matos, Vidi-
lina II e do Centro Integrado 
em Atendimento à Saúde 
Municipal (CIAMS), antiga 
Farmácia Regional Jacaran-
dás. Mais de 1,3 mil pessoas 
procuraram os estabeleci-
mentos para fins de vacina-
ção/atualização de carteiri-
nha. Um total de 2.259 doses 
diversas foram aplicadas, 
mostra balanço da Secretaria 
de Saúde.

Na data, também foi 
realizado o dia D de cam-
panha de vacinação contra 
o Sarampo. Exclusivamente 
para esta finalidade, 330 pes-
soas foram vacinadas, todas 
pertencentes ao público alvo 
de seis meses a 49 anos e cujo 
grupo nunca tinha sido imu-
nizado contra a doença.

SÓ NOTÍCIAS

Um bombeiro foi ataca-
do por abelhas ao tentar aju-
dar um morador que estava 
sendo picado, em Rondonó-
polis. Dois cães morreram. O 
ataque ocorreu na última sex-
ta (14) em uma ponte que fica 
na divisa dos bairros Jardim 
das Flores e Padre Rodolfo. 
Os bombeiros foram cha-
mados depois que enxame 
atacou um homem. Durante 
o socorro um dos bombeiros 
também foi picado por várias 
abelhas. A roupa de proteção 
dele tinha um buraco por 
onde elas entraram. Os dois 
precisaram de atendimento 
médico. Além disso, dois cães 
também foram atacados pe-
las abelhas e morreram.

É o segundo ataque por 
enxame registrado neste ano 
em Rondonópolis. No mês 
passado um homem foi ata-
cado na região rural. A ima-
gem do momento do socorro 
é impressionante. Os socor-
ristas se arriscam no meio 
das abelhas, com roupas im-
provisadas.

DA REPORTAGEM

Um morador de Lucas 
do Rio Verde foi preso, na 
noite de domingo (17), após 
passar em frente ao posto 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) de Sorriso em alta 
velocidade, derrubar um dos 
cones de sinalização e ser 
perseguido por cerca de 10 
km. O motorista, que con-
duzia uma caminhonete S10 
sob efeito de álcool, ainda 
portava duas munições de 
arma de fogo calibre 12. Po-
rém, ele não será autuado 
por porte ilegal, haja vista 
que ele tem a posse de três 
armas e integra um grupo de 
tiros.

A ocorrência foi regis-
trada por volta das 19h30. Ao 
ser abordado, o motorista, 
segundo a PRF, apresentou 
dificuldade para sair do car-
ro. Ele se recusou a fazer o 

teste de alcoolemia, mas de-
vido aos sinais apresentados 
a polícia assinou o termo de 
constatação de embriaguez.

O homem, que reside 
em Lucas do Rio Verde, foi 
encaminhado à delegacia de 
Polícia Civil de Sorriso por 
embriaguez ao volante e di-
rigir veículo ao colocar em 
perigo a segurança de outras 
pessoas. O carro foi encami-
nhado ao pátio credenciado 
por não portar a placa de 
identificação dianteira.

De acordo com o de-
legado Nilson Farias, o ho-
mem estava autorizado a 
transporte a munição. Mas 
em razão das ações ilegais, 
como embriaguez ao volan-
te, foi arbitrado o pagamen-
to de dois salários mínimos 
de fiança (R$ 2.090,00). “Se 
ele não pagar será encami-
nhado para audiência de 
custódia“, frisou.

Foto: DivulgAção

Procon dá dicas para você curtir seguro o Carnaval

Procon dá dicas para um carnaval seguro
DIREITO DO CONSUMIDOR | Órgão aproveita para dar dicas ao folião que decidir viajar, ou 
ainda, ficar em Sinop

Conforme a coorde-
nadora de Imunização, Sir-
lei Castilho, o momento foi 
oportuno para, em um único 
momento, colocar a cartei-

blico;
- No caso de viagens, con-

fira com antecedência as re-
servas e horários, guardando 
comprovantes de bagagem, 
tickets, e-mail, mensagens, 
contrato que sirvam para 
comprovação e evitem de-
sentendimentos;

- Ligue para o hotel ou 
pousada escolhido, além de 
contatar outras pessoas que 
já utilizaram do serviço para 
buscar informações;

- Peça às agências de via-
gens que mandem, via e-
-mail, todas as informações 
das reservas efetuadas com 
horários, bagagens, entrada 
e saída de hotéis, ingressos 
de eventos, serviços inclusos;

- Atrasos e cancelamentos 
de voos ou transporte terres-
tre devem ser, imediatamen-
te, comunicados e registra-
dos na empresa responsável;

- Chegar com antecedên-
cia nos aeroportos e rodovi-
árias, verificar a bagagem, os 
documentos de embarque e 
horários de saída;

- Em caso de transporte 
terrestre, a reserva não ga-
rante a vaga. Procurar a agên-
cia com antecedência para 
marcação ou remarcação de 
bilhetes. Para informações, 
o Procon tem o telefone (66) 
3531-1512 e o atendimento e 
todo o registro de reclama-
ções deve ser feito de forma 
presencial. O Órgão de De-
fesa do Consumidor fica na 
Rua das Aroeiras, 1116 e aten-
de das 7h às 13h.

rinha em dia e assegurar o 
recebimento de vacinas do 
calendário.

A campanha contra o 
sarampo iniciou no último 

dia 10 e segue até 13 de mar-
ço. No entanto, a vacina faz 
parte da rotina das UBSs e 
continuará à disposição da 
população após este período.
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Piracema poderá ser redefinida 

Estado adota estudos científicos
para definir período de defeso
DA REPORTAGEM

O período de defeso da 
Piracema nos rios de Mato 
Grosso é definido no âmbi-
to do Conselho Estadual da 
Pesca (Cepesca), órgão de 
decisão colegiada que reúne 
dezoito entidades entre re-
presentantes das secretarias 
de Meio Ambiente, Turismo, 
Cultura, Ministério Público 
Estadual, UFMT, Unemat, 
colônias de pescadores, enti-
dades do terceiro setor, Iba-
ma e representantes do setor 
empresarial do turismo da 
pesca. Mato Grosso é o pri-
meiro Estado da país a ado-
tar critérios científicos para 
definir as políticas de manejo 
dos estoques pesqueiros.

O pleno do Cepesca 
optou pelo período da Pi-
racema entre outubro e ja-
neiro com base em critérios 
científicos. De acordo com 
estudo coordenado pela Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), a probabili-
dade de que os peixes este-
jam em reprodução é de 80% 
entre os meses de outubro 
e dezembro, sendo o mês 
de janeiro importante para 
a reprodução dos peixes de 
couro e para a Bacia do Alto 
Paraguai.

No mês de fevereiro, o 
índice de peixes em repro-
dução cai para 20%, sendo 
que, em todos os meses do 
ano é possível encontrar pei-

xes com ovas, mas em índi-
ces muito abaixo dos meses 
de outubro, novembro, de-
zembro e janeiro. Os estudos 
também constataram que os 
períodos reprodutivos para 
peixes de couro e escama se-
guem padrões muito simila-
res.

Para a temporada de 
2020, os pesquisadores tam-
bém irão avaliar a ecologia 
das larvas, ou seja, será feita a 
contagem e estudo da quali-
dade das ovas. “Teremos ain-
da mais informações sobre o 
comportamento reproduti-
vo dos peixes para subsidiar 
a tomada de decisão”, expli-
ca a professora e bióloga da 
UFMT, dra. Lúcia Mateus.

Sobre o início tardio 
das chuvas em 2019, a pes-
quisadora explica que para 
haver alterações no compor-
tamento reprodutivo, o fe-
nômeno precisa ocorrer por 
vários anos seguidos: “Esse 
início tardio já ocorreu no 
passado e as séries hidroló-
gicas apresentam os mes-
mos níveis históricos. Além 
disso, o gatilho para o início 
da desova é a primeira chu-
va e ainda que tenha chovi-
do pouco, ocorreram chuvas 
em outubro”.

De acordo com a pes-
quisadora, o início tardio das 
chuvas pode comprometer 
a fase de recrutamento da 
ictiofauna, ou seja, o cres-
cimento desses indivíduos 
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ALGODÃO

Produção deve 
estagnar na 
próxima safra

PECUÁRIA DE CORTE

Alta nos custos de reposição em
2019 elevou custos operacionais

Crescimento na 1ª safra de 2020 é de apenas 1,88% em 
relação à safra passada 

Novo modelo de placa veicular padrão Mercosul 

Elevação chegou a 33%

DA REPORTAGEM

Segundo a primei-
ra estimativa da safra de 
2019/2020 do estado de 
Mato Grosso, a produção 
de algodão no estado deve 
estagnar durante as próxi-
mas safras. O motivo seria 
o grande crescimento que 
ocorreu nos últimos anos, 
desestabilizando o sistema 
produtivo. Os dados foram 
apresentados na reunião do 
Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA).

“Nos últimos dois anos 
a área plantada e a produção 
de algodão cresceu bastante, 

PLACA SUL-AMERICANA

Detran-MT contrata 
empresa para evitar 
taxas abusivas
DA REPORTAGEM

O Departamento Es-
tadual de Trânsito de Mato 
Grosso (Detran-MT) vai rea-
lizar um processo licitatório 
e contratar uma empresa es-
pecializada para fazer estu-
do de preço de mercado da 
confecção da Placa de Iden-
tificação Veicular (PIV), mo-
delo Mercosul. O objetivo é 
proteger os proprietários de 
veículos de possíveis cobran-
ças abusivas por parte das 
empresas estampadoras em 
Mato Grosso. No site oficial 
do Detran-MT já está dispo-
nível a lista com o nome, en-
dereço, número para contato 
e e-mail das empresas que 
já estão credenciadas pelo 
órgão de trânsito a realizar 
o emplacamento no novo 
modelo em Mato Grosso. 
A previsão é de que até o fi-
nal desta segunda-feira (17), 
35 empresas estampadoras, 
situadas em diversos muni-
cípios do estado, já estejam 
credenciadas junto ao Detran 
para a prestação do serviço.

DETERMINAÇÃO
FEDERAL
Por força de deter-

minação federal, por meio 
do Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran), 
o Detran-MT iniciou, nesta 
segunda-feira, o novo em-
placamento de veículos no 

DA REPORTAGEM

Apesar das altas obser-
vadas na remuneração aos 
pecuaristas durante o ano 
de 2019, o período também 
foi caracterizado por ele-
vação dos custos de produ-
ção, conforme os dados do 
projeto Campo Futuro, uma 
parceria entre o Cepea e a 
CNA.

A principal elevação foi 
ocasionada pela valorização 
dos animais de reposição, 
que tiveram como motiva-
ção o abate elevado de fê-
meas em anos anteriores, 
limitando a disponibilidade 
desses animais, e a alta nos 
preços da arroba do boi gor-
do, incentivando a busca 
por esses animais. O reflexo 
da valorização foi observa-
do de forma intensa nos sis-

padrão Mercosul. A autarquia 
estadual chegou a solicitar a 
prorrogação do prazo para 
iniciar o novo modelo de 
emplacamento, entretanto, 
não foi atendida pelo Dena-
tran. Com a determinação 
federal, os proprietários de 
veículos novos, que vão re-
alizar o primeiro emplaca-
mento, e os que precisarem 
realizar a transferência do 
veículo para outro municí-
pio ou Estado, deverão fazer 
o emplacamento do veículo 
já no novo modelo a partir 
desta segunda-feira. A obri-
gatoriedade do novo padrão 
de placa veicular está previs-
ta na Resolução nº 780/2019 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), que tam-
bém prevê a instalação da 
nova placa em casos de rou-
bo, furto, dano ou extravio 
da placa, e nos casos em que 
haja necessidade da segunda 
placa traseira. Para aumen-
tar as opções de escolha dos 
proprietários de veículos em 
relação às empresas estam-
padoras, o Detran-MT pu-
blicou, no Diário Oficial do 
Estado, a Portaria nº 061, que 
estabelece as regras para o 
credenciamento dessas em-
presas estampadoras de pla-
cas de identificação veicular, 
no padrão Mercosul, para 
veículos automotores, rebo-
ques e semirreboques.

temas de recria e engorda, 
dependentes de animais de 
reposição, e de forma bran-
da no sistema de cria, que 
repõe apenas animais de re-
produção.

Considerando a média 
Brasil, em 2019, os sistemas 
de recria e engorda amos-
trados pelo Projeto Cam-
po Futuro apresentaram 
elevação de 16,3% em seus 
custos operacionais totais, 
sendo mais de metade da 
alta observada nos últimos 
dois meses do ano. Entre ja-
neiro e outubro de 2019 os 
sistemas de recria e engorda 
acumularam alta de 7,9% no 
COT (Custos Operacionais 
Totais – que considera to-
dos os desembolsos anuais 
de uma propriedade, acres-
cidos da depreciação de seu 
inventário).

e esse ano não cresceu nos 
mesmos patamares. Segun-
do relatos dos nossos infor-
mantes, isso é em função de 
que agora o sistema produti-
vo, o mercado precisa estabi-
lizar pra poder seguir e con-
tinuar crescendo, pra ver se 
está organizado de uma for-
ma que dá pra crescer mais”, 
explicou o analista do IBGE 
e um dos responsáveis pelo 
levantamento da produção 
agrícola, Ricardo Aratani.

O crescimento previsto 
para o algodão na primeira 
safra de 2020 é de apenas 
1,88% em relação à safra pas-
sada, apesar do crescimento 

Os maiores registros 
foram nos estados do Pará 
(21,1%), Rondônia (18,9%) e 
Mato Grosso (18,7%), locais 

em que o custo com repo-
sição de animais represen-
ta, respectivamente, 60,0%, 
59,7% e 65,7% do COT.

pode ficar aquém do espera-
do. No entanto, a pesquisa-
dora reforça que é necessária 
a avaliação científica com 
metodologia reconhecida 
antes de fazer qualquer afir-
mação.

Em relação aos peixes 
com ovas que estão sendo 
capturados durante o mês 
de fevereiro, os pesquisa-
dores esclarecem que esses 
indivíduos representam 20% 
do total terão pouco sucesso 
reprodutivo, uma vez que a 
grande maioria dos peixes 
já desovou. Para que a re-
produção dos peixes ocorra, 
uma série de fatores deve es-
tar favorável: desde a desova 
de machos e fêmeas no mo-
mento correto, a fecundação 
e as condições propícias para 
o crescimento dos ovos.

REGRAS
DA PESCA
Fora do período de de-

feso da piracema estadual, 
os pescadores profissionais 
e amadores devem seguir 
as regras determinadas pela 
Lei Estadual nº 9.096/2009, 
que estabelece a proibição 
para uso de apetrechos de 
pesca como: tarrafa, rede, 
espinhel, cercado, covo, pari, 
fisga, gancho, garateia pelo 
processo de lambada, subs-
tâncias explosivas ou tóxicas, 
equipamento sonoro, elétri-
co ou luminoso. As medidas 
mínimas dos peixes constam 

na carteira de pesca do Esta-
do e algumas delas são: pira-
putanga (30 cm), curimbatá 
e piavuçu (38 cm), pacu (45 
cm), barbado (60 cm), cacha-

ra (80 cm), pintado (85 cm) e 
jaú (95 cm).

O regramento em Mato 
Grosso proíbe a captura, co-
mercialização e transporte 

das espécies Dourado (Sal-
minus brasiliensis) e Piraíba 
(Brachyplatystoma filamen-
tosum), conforme estabele-
cido na Lei 9.794/2012.

de área plantada, que deve 
chega a 1,182 milhão de hec-
tares. Já para a soja, princi-
pal insumo produzido por 
Mato Grosso, a expectativa é 

de que um aumento de 2,5% 
na área plantada em relação 
à safra passada, totalizando 
quase 10 milhões de hectares 
plantados.


