
COVID-19

Cratera se forma 
emestrada
após rio
transbordar

2 casos são
confirmados
e 183 suspeitos

As equipes da secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos 
começaram os trabalhos de 
recuperação no trecho da Es-
trada Cruzeiro do Sul, onde 
um rio transbordou, sábado 
à tarde, e formou cratera im-
pedindo o tráfego. A tubula-
ção não conseguiu dar vazão 
da água de um lado para 
outro e o acabou desabando.
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A Secretaria de Saúde notificou 
até o momento dois casos confir-
mados e 183 suspeitos de corona-
vírus em Mato Grosso. Os casos 
são devidamente acompanhados 
pelas equipes de Vigilância Epide-
miológica do estado e dos municí-
pios.                                                               Página  - 2

 Divulgação

Divulgação

EFEITO CORONAVÍRUS

Prorrogado
pagamento
do IPVA

REDUÇÃO DA
TIRAGEM
EM RESPEITO
AOS SEUS
FUNCIONÁRIOS

O IPVA dos veículos com 
placas finais 4, 5, 6 e 7 foi sus-
penso por 60 dias pelo Governo 
de Mato Grosso. Com isso, o 
imposto que deveria ser pago 
em março (4 e 5) foi transferido 
para o mês de maio e o valor 
referente aos finais 6 e 7, que 
venceria em abril, foi prorroga-
do para o mês de junho.
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O Diário do Estado MT, em 
concordância com a atual crise 
causada pelo Covid-19, informa 
aos seus leitores que continuará 
presando pela qualidade da infor-
mação neste período, porém, em 
tiragem menor em respeito, prin-
cipalmente, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, muita 
gente está envolvida, e na maior 
parte do tempo, próximos uns aos 
outros. E é pensando na preven-
ção que decidimos fornecer, por 
tempo indeterminado, a você 
leitor as notícias mais impor-
tantes em 4 páginas. Logo, tudo 
voltará ao normal! Agradecemos a 
compreensão.                    
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O Governo do Estado decretou a proibição do transporte coletivo rodoviário intermunici-
pal de passageiros. A decisão é mais uma medida adotada pelo Executivo para o comba-
te ao avanço do coronavírus. Com o decreto, ficam suspensas as viagens de vans e ôni-
bus entre as cidades do estado (exceção da região metropolitana de Cuiabá).          Página 4

FIQUE EM CASA!

Decreto paralisa o transporte
intermunicipal em Mato Grosso
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à mesa e negociem flexibilização do contrato de 
trabalho, utilizando de meios legais inovadores 
da legislação como o trabalho em casa

A crise causada por esse vírus não para 
de fazer vítimas no mundo. Com isso, começa 
a surgir os conflitos da relação empregatícia 
em decorrência da quarentena adotada para 
o enfrentamento da saúde pública decorrente 
do COVID-19 e a manutenção das atividades 
empresariais.

De um lado os direitos trabalhistas dos 
empregados:

1. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
recomenda a quarentena de no mínimo 14 
dias;

2. A Legislação Federal considera a qua-
rentena ou isolamento como falta justificada;

3. Havendo atestado médico o trabalhador 
está amparado e os dias não serão desconta-
dos do salário;

4. O fornecimento e orientação de uso dos 
equipamentos de proteção individual, tais 
como: máscaras eficazes a proteger do contá-
gio pelo vírus, álcool gel antisséptico 70% para 
higienização, e luvas para proteção;

5. A manutenção do ambiente de trabalho 
limpo e arejado;

6. A proibição de enviar empregados para 
locais com alto risco de contágio, exceto em 
situação de excepcional interesse público.

Do outro lado, os empresários/empregado-
res buscando formas de superar a crise   eco-
nômica e a redução da sua produtividade pela 
redução de força de trabalho humano.

Em que pese o poder público estadual, 
executivo, legislativo, judiciário, autarquias e 
empresas públicas estarem devidamente pre-
ocupadas e buscando medidas severas de iso-
lamento social, flexibilizando e reduzindo a 
jornada de trabalho dos seus servidores e até 
mesmo determinando atividades em home 
office.

Embora, algumas empresas privadas de 
serviços terceirizados para entes públicos 
vêm desrespeitando as orientações dos ór-
gãos governamentais e internacionais pre-
varicando com a saúde de seus trabalhadores 

buscando manter vivo seus negócios.
Nesse contraponto, a Justiça Laboral já vem 

atuando com decisões importantes neste perí-
odo de quarentena do coronavírus, vejamos de-
cisão de Tutela Antecipada Antecedente (Proc. 
0000203-98.2020.5.12.0034) que deferiu em fa-
vor dos trabalhadores várias medidas de prote-
ção, obrigando a empresa inclusive fornecer e 
orientar os colaboradores no uso de EPI´s.

Como também, o juiz do Trabalho Cacio 
Oliveira Manoel no Processo ATOrd - 0000556-
18.2016.5.21.0006, deferiu o pedido do prefeito 
local para autorizar o município de Natal, na 
condição de membro do SUS, a utilizar o anti-
go hotel, por meio de Termo de Cessão de Uso 
Temporário para atender exclusivamente pa-
cientes com indicação clínica do COVID-19.

Assim, em tempos de coronavírus e de 
modo que o combate ao COVID-19 é de interes-
se de todos, e existindo sempre conflitos entre 
empregadores e empregados, creio que a maior 
solução vem da reforma trabalhista no prin-
cípio do negociado sobre o legislado e mesmo 
a lei mais recente de nº 13.979 de fevereiro de 
2020, criada para lidar com a pandemia da do-
ença traz regras claras sobre a relação de em-
prego.

Ou seja, nada melhor que representantes de 
ambos setores coloquem à mesa e negociem 
flexibilização do contrato de trabalho, utilizan-
do de meios legais inovadores da legislação 
como o trabalho em casa (home office), redução 
da jornada, banco de horas negativo, férias co-
letivas, licenças, suspensão temporária dentre 
outras alternativas que podem ser construídas 
em uma boa mesa de diálogos.

Caso contrário, o vírus pode sair vencedor 
nessa crise na questão econômica, pois é evi-
dente que o impacto financeiro vai acontecer 
e o quadro se agravando o setor produtivo vai 
fechar as portas e não haverá condições finan-
ceiras para pagar seus trabalhadores.

CARLOS HAYASHIDA É ADVOGADO

Relação de emprego e coronavírus

CARLOS HAYASHIDA
Já que estou pagando...
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sobrou a linha, devidamente fidelizada 
por 12 meses. Como “chorar” não resol-
ve, a “cria” parecia fadada a esperar o 
fim da fidelização para ser cancelada. 
Mas uma missão mais “nobre” voltou 
a fazer parte da vida do pobre chip: 

resolvi colocar uma 
pessoa para “vender” 
meus cursos, palestras 
e treinamentos, e, cla-
ro, fornecer uma linha 
pós, ilimitada e com 
internet, seria uma ex-
celente ideia. E ela es-
tava ali, só esperando 
para entrar em ação.

Já que estou paga-
mento mesmo, vou co-

locar a linha em uso. É impressionante 
como, em tempos modernos, um plano 
desses custa exatamente a mesma coi-
sa estando em uso ou não. Como ela 
está me dando “prejuízo”, chegou a hora 
de dar “lucro”, esperando, claro, que 
esse projeto não vá à lona como aquele 
do meu amigo...

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 visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
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É sempre importante levar em conta prazos de fidelização e valores de planos ao 
“abraçar” novos projetos. No caso que falei no texto a tal linha adicional tem um 
custo, para mim, de R$ 29,90, mas já vi casos em que o camarada, acreditando no 
sucesso do empreendimento, fez compromissos mensais extremamente expres-
sivos, com pesadas multas para cancelamento antes do prazo, e a ideia não “deco-
lou”, fazendo com que ele tivesse mais esse prejuízo para assumir. Dê um passo de 
cada vez e, mesmo que uma oferta maior pareça extremamente atraente, contrate 
apenas o que for necessário. Se, no futuro, precisar aumentar, pode ter certeza que 
é mais fácil fazer isso do que reduzir ou cancelar os planos contratados.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR  LEANDRO CARECA
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Uso, atualmente, em meu celular, 
dois chips, cada um com um DDD e o 
final idêntico em ambos. Os dois são da 
mesma operadora, sendo, porém, um 
pós, que é minha linha principal, e um 
pré, que é uma linha ativada quando 
eu estava indo 
para Cuiabá 
que acabou “so-
brando” quando 
voltei e sendo 
desativado o 
plano por não 
ser mais ne-
cessário (como 
falei em outra 
oportunidade, 
muito tempo 
atrás).

Do plano que utilizo, alguns meses 
atrás, peguei mais uma linha dependen-
te. A ideia era fazer a parte de marke-
ting e a parte documental de um projeto 
que um amigo estava montando, porém, 
de forma precoce e quase “suicida” (fi-
nanceiramente falando). Sem qualquer 
estudo do mercado ele investiu “por im-
pulso”, e me passou a “missão” de fazer 
a loucura render frutos. Falei para ele 
que, da forma que estava, com todas as 
limitações orçamentárias impostas e a 
necessidade de retorno urgente, a coisa 
não andaria. E, claro, não andou.

Com o projeto morto e enterrado me 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde 
(SES) notificou até o momen-
to dois casos confirmados e 
183 suspeitos de coronavírus 
em Mato Grosso. Os casos 
são devidamente acompa-
nhados pelas equipes de Vi-
gilância Epidemiológica do 
estado e dos municípios.

Até o momento, foram 
monitoradas 259 ocorrências 
em Mato Grosso. De acordo 
com informações da área 
técnica da SES, 23 casos fo-
ram descartados e 51 foram 
excluídos por não preenche-
ram critérios de definição 
para Covid-19.

O aumento no número 
de casos suspeitos também é 
consequência da atualização 
do protocolo de definição de 
caso, conforme direciona-
mento do Ministério da Saú-
de; a medida impactou no 
aumento de casos suspeitos e 
confirmados em todo o país. 
A área técnica também escla-
receu que o sistema de infor-
mação oficial segue instável, 
o que justifica a possibilidade 
de os dados estarem discor-
dantes daqueles que poderão 
ser apresentados pela plata-
forma do Ministério da Saú-
de.

O detalhamento de casos 
por municípios é divulgado 
em Nota Informativa libe-
rada pela SES de segunda a 
sexta-feira, às 17h – horário 
em que também ocorre a 
coletiva de imprensa virtual 
com o secretário estadual de 
Saúde, Gilberto Figueiredo, 
transmitida pelo Instagram 
do Governo do Estado.

AGILIDADE
Na última quinta (19), o 

Laboratório Central do Es-
tado de Mato Grosso (Lacen-
-MT), unidade de referência 
para análises epidemiológi-
cas relacionadas a Covid-19, 

iniciou a realização dos testes 
de diagnóstico do coronaví-
rus no estado.

Até então, as amostras 
para Covid-19 chegavam ao 
Lacen e, a depender da análi-
se negativa para outros vírus, 
eram enviadas ao Instituto 
Adolfo Lutz, em São Pau-
lo – um dos laboratórios de 
referência nacional. A partir 
de agora, o Lacen trabalha-
rá com o prazo de até 72h 
para divulgação do resulta-
do, após a amostra entrar no 
laboratório estadual; prazo 
que auxilia na celeridade das 
investigações.

RECOMENDAÇÕES
Os sites da SES e do Mi-

nistério da Saúde dispõem 
de informações oficiais acer-
ca do novo coronavírus. A 
orientação é de que não se-
jam divulgadas informações 
inverídicas, pois as notícias 
falsas causam pânico e atra-
palham a condução dos tra-
balhos pelos serviços de saú-
de. 

O Ministério da Saúde 
orienta os cuidados básicos 
para reduzir o risco geral de 
contrair ou transmitir infecc-
ções respiratórias agudas, in-
cluindo o novo coronavírus. 
Entre as medidas estão:

- Lavar as mãos frequen-
temente com água e sabão 
por pelo menos 20 segundos. 
Se não houver água e sabão, 
usar um desinfetante para as 
mãos à base de álcool;

- Evitar tocar nos olhos, 
nariz e boca com as mãos não 
lavadas;

- Evitar contato próximo 
com pessoas doentes. Ficar 
em casa quando estiver do-
ente;

- Cobrir boca e nariz ao 
tossir ou espirrar com um 
lenço de papel e jogar no lixo;

- Limpar e desinfetar obje-
tos e superfícies tocados com 
frequência. Número de casos suspeitos está próximo a 200 em MT

Secretaria de Saúde monitora dois
casos confirmados e 183 suspeitos
COVID-19 | Infelizmente, doença causada pelo coronavírus vem avançando em Mato Grosso

Foto: Divulgação



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 

VENDAS

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 24 de março 2020 03 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

COMUNICADO DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

A AGN – IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, 
sediada nesta Cidade na Av. das Figueiras, nº 707, Centro, CNPJ 
n°. 00.360.408/0001-74, vem por meio desta comunicar, amigos, 
clientes e sociedade de Sinop, do Estado de Mato Grosso e outros 
Estados, que teve documentos e assinatura fraudados e 
falsificados, e utilizados junto à Caixa Econômica Federal, 
retirando talonário de cheques. 
O fato já está sendo apurado pelas Polícias Civil e Federal. 
Para tanto, pede que não seja aceito folhas de cheque de emissão de 
Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda - CNPJ n°. 00.360.408/0001-74, 
com a seguinte numeração: 
900785; 900786; 900787; 900788; 900789; 900790; 900791; 
900792; 900793; 900794; 900795; 900796; 900797; 900798; 
900799; 900800; 900801; 900802; 900803; 900804. 
Dessa forma, como o caso já está sendo investigado pelas Polícias, 
a AGN se resguarda no direito de não pagar referidas cártulas as 
quais já estão canceladas pela Caixa Econômica Federal.  

 
Pela atenção e compreensão agradecemos. 

A direção. 

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 
CNPJ N° 20.594.543/0001-91 NIRE 51.300.012.880 SINOP – MT

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA RETIFICADORA DA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2018
DATA 02/03/2020 – HORA 09:00 - LOCAL: Sede social da Companhia, na 
Rua das Castanheiras, n° 1031, Sala 02, Setor Comercial, na cidade de Si-
nop, Estado de Mato Grosso (CEP: 78550-290). PRESENÇAS: Acionistas re-
presentando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no 
livro “Presenças dos Acionistas”. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação 
do edital, conforme o disposto no parágrafo 4°, do artigo 124 da Lei n° 6.404, 
de 15.12.76, por terem comparecido à assembléia acionistas representando 
a totalidade do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Marcos 
Calza que convidou a mim Cleu Calza para atuar como Secretário e lavrar a 
presente Ata.  ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a retificação da ata de assem-
bléia geral ordinária realizada em 03 de agosto de 2018, para fazer constar 
a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. I 
– EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Fica ratificado a ata da 
assembléia geral ordinária realizada em 03 de agosto de 2018, para constar 
a deliberação ocorrida naquela assentada, quanto a aprovação da destinação 
do lucro líquido dos exercícios anteriores e a distribuição de dividendos, sendo 
aprovado a proposta constante dos documentos da administração relativa à 
destinação do lucro líquido do exercício no valor de R$ 7.037.271,18 (sete 
milhões, trinte e sete mil, duzentos e setenta e um reais e dezoito centavos), a 
serem distribuídos aos acionistas proporcionalmente a quantidade de ações, 
com posição em 03 de agosto de 2018, nas seguintes datas e valores a) JA-
NEIRO/2019 - R$ 586.000,00; b) FEVEREIRO/2019 - R$ 586.000,00; c) MAR-
ÇO/2019 - R$ 586.000,00; d) ABRIL/2019 - R$ 1.256.171,18; e) MAIO/2019 
- R$ 586.000,00; f) JUNHO/2019 - R$ 586.000,00; g) JULHO/2019 - R$ 
586.000,00; h) AGOSTO/2019 - R$ 625.600,00;i) SETEMBRO/2019 - R$ 
586.000,00;j) OUTUBRO/2019 - R$ 593.700,00; k) NOVEMBRO/2019 - R$ 
369.900,00;  l) DEZEMBRO/2019 - R$ 89.900,00; A destinação do lucro líqui-
do do exercício proposta foi formulada em conformidade com as obrigações 
legais e estatutárias. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram 
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no 
livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada pelos acionistas 
presentes, Senhores: Marcos Calza (Presidente da Mesa) e Cleu Calza (Se-
cretário). A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Sinop – MT, 02 
de março de 2020. Marcos Calza- Acionista Presidente da Mesa, Cleu Calza-
-Acionista/Secretário. Registrada na Jucemat sob nº 2240056 em 04/03/2020. 

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES
DE SORRISO - COOAMI

CNPJ 05.112.520/0001-00 - NIRE 51400005966
EDITAL DE CANCELAMENTO

DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE 
SORRISO - COOAMI, por seu Presidente, no uso de suas atribuições esta-
tutárias, atendendo as recomendações nacionais e internacionais, incluindo a 
não aglomeração de pessoas, e visando a redução da transmissibilidade da 
Covid-19, doença causada pelo Coronavírus, informa o cancelamento da As-
sembleia Geral Ordinária, cuja realização estava prevista conforme Edital de 
Convocação para a data de 31 de março de 2020, no auditório da sede da Co-
operativa, estabelecida na Rua Alta Floresta, nº 50, Centro, em Sorriso – MT, 
às 13:00 horas, em primeira convocação; o Conselho de Administração deci-
dirá nova data para a realização da Assembleia Geral Ordinária, comunicando 
a todos os cooperados, conforme as regras de convocação estabelecidas pelo 
Estatuto social da Cooperativa.

Sorriso – MT, 23 de março de 2020.
LUIMAR LUIZ GEMI

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 003/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no 
uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, 
TORNA PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa: A. A. DALMASSO 
SERVIÇOS – ME, no valor total de R$ 454.186,75 (quatrocentos e cinquenta 
e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Juina-MT, 
23 de março de 2020.

Marcio Antonio da Silva
Presidente  da CPL- Poder Executivo – Juína/MT.

LICITANTE CONDIÇÃO  

TITANIUM ENGENHARIA EIRELI HABILITADA  

MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA HABILITADA  

M. FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA HABILITADA  

WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-ME HABILITADA  

SALIARTE CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI – EPP HABILITADA  

MEDEIROS ENGENHARIA EIRELI EPP HABILITADA  

DA SILVA & MANTOVANI LTDA
 

HABILITADA COM RESALVA (LC 123/2006)
 

SABRE INTELIGENCIA CONSTRUTIVA EIRELI
 

INABILITADA
 

CONSTRUTORA JURUENA EIRELI
 

INABILITADA
 

J.G. DE MOURA DOS SANTOS EPP
 

INABILITADA
 

PATRÍCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
 

INABILITADA
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
 AVISO DE LICITANTES HABILITADAS

 CONCORRÊNCIA N°
 
002/2020

 A Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, a relação das 
empresas habilitadas e inabilitadas para a Concorrência nº 002/2020, que tem por objeto a Contratação de 
empresa de engenharia para construção de alambrado com mureta no perímetro do aeroporto municipal. 

Ficando aberto o prazo recursal com prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos moldes do art. 109, I da Lei nº8.666/93. 
Prazo esse que finda em 30 de março de 2020.

 
Campo Novo do Parecis, 23 de março de 2020.

 

Leandro Nery Varaschin
 

Presidente da CPL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020
Recebimento das propostas: a partir do dia 24 de março 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 06 
de abril de 2020, às 14:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 06 de abril de 2020, às 15:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 03 de abril de 
2020, às 15:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada 
para fornecimento de mão de obra, para operação de usina de asfalto 
CBUQ 80/100 ton/h e equipamentos específicos para pavimentação no 
município, atendendo as demandas da Secretaria de Infraestrutura. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do Paço 
Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do 
Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de 
Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 
5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 23 de março de 2020.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020

Recebimento das propostas: a partir do dia 24 de março 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 08 
de abril de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 08 de abril de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 08 de abril de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de diárias na categoria pedreiro e auxiliar de pedreiro, para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, 
no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 23 de março de 2020.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2020

Recebimento das propostas: a partir do dia 24 de março de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 09 
de abril de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 09 de abril de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 09 de abril de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustível diesel comum 
S 500, para atender a Secretaria de Infraestrutura. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, 
no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 23 de março de 2020.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020
O Município de Ipiranga do Norte - MT, através de sua Pregoeira, torna 
público que a Licitação Modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço 
por Item, destinada a “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Pneus Radiais com Certificação do INMETRO, Câmaras de 
Ar e Protetores para Utilização e Manutenção de Maquinas e Veículos da 
Frota Municipal”, com data de abertura prevista pra 30/03/2020, as 
07:30h, fica PRORROGADA para o dia 15 de Abril de 2020, as 07:30h. 
(Horário local), a qual se realizará no Paço Municipal, localizado na Rua 
dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte – MT. Ficam inalteradas 
demais cláusulas do Edital e seus Anexos. Os interessados poderão obter 
informações junto ao Depto. de Licitações, através do email: 
licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com. O Edital poderá ser adquirido na 
Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de 
expediente da Prefeitura (das 7 às 13h) ou obtê-lo no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, Portal da Transparência, Prefeitura 
Municipal – Poder Executivo, aba PUBLICAÇÕES. MOTIVO DA 
PRORROGAÇÃO: A prorrogação do certame ocorre em meio as a 
pandemia do novo Coronavírus e visa acompanhar as determinações 
legais para o enfretamento e, Considerando as medidas de emergências 
tomadas através do Decreto Municipal n° 011, de 17 de março de 2020 
que Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
(COVID-19) a serem adotados pela Administração Direta e Indireta do 
Município de Ipiranga do Norte, Instituiu Comitê de Enfrentamento ao 
novo Coronavírus, será priorizado licitações por meio eletrônico, 
evitando-se, nos próximos dias, o agendamento de sessões presenciais, 
que possam acarretar aglomeração de pessoas.
Ipiranga do Norte-MT, 23 de Março de 2020.

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR E 

 NOVA DATA SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 009/2020 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que foi 
realizado alteração no Edital de Licitação do PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 
009/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE RECARGA EM BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – 
GLP P13, ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E OUTROS PRODUTOS 
RELACIONADOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Para acesso ao Edital 
Complementar 001/2020 os interessados deverão baixar no site 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e maiores informações no Setor de Licitações de 
segunda a sexta–feira, no horário das 12h às 18h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em 
atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo 
inicialmente estabelecido, ficando marcada nova sessão pública para às 13h30min do 
dia 06 de abril de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. 
Peixoto de Azevedo 23 de março de 2020. 

EMERSON NUNES FREITAS  
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 

 PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal n° 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 PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 013/2020, 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 para “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA EM LOCAÇÃO DE 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, TRATOR ESTEIRA, CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS, 
CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO MUNCK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 
SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS DO 
MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO E DISTRITO UNIÃO DO NORTE, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 13h30m do dia 03 de abril de 2020, na 
sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser 
adquirido no endereço acima 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 18hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. Peixoto de 
Azevedo 23 de março de 2020. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 TOMADA DE PREÇOS 003/2020 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, 
através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria 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 TOMADA DE 
PREÇOS 003/2020, regida pela Lei Federal 8.666 de 21 de 13junho de 1993 e alterações 
posteriores, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor 
proposta pelo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA 
PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO PADRÃO ALIMENTADORA, NO 
PROJETO DE ASSENTAMENTO PA CACHIMBO II – TRAVESSÃO 08 LOCALIZADO NO 
MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT ATRAVÉS DO CONVÊNIO 861523/2017 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/INCRA E MUNICIPIO DE PEIXOTO 
DE AZEVEDO-MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA. Que será realizada às 
13h30m do dia 08 de abril de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José 
Santana. Maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 13h 
às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Os impressos do Edital Completo poderão ser 
adquiridos, mediante comprovação de pagamento na ordem de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) no endereço acima ou baixado gratuitamente site 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br.  
Peixoto de Azevedo, 23 de março de 2020. 

NATALIA FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

DE TOMADA PREÇO N° 005/2020
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 005/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E CALÇADAS NA PRAÇA DO DISTRITO 
DE PRIMAVERA, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a empresa E.M.A. 
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE EIRELI, CNPJ Nº 30.834.580/0001-
83, com valor global de R$ 229.251,69.

Marisete M. Barbieri
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2020
OBJETO:  D ISPENSA DE L IC ITAÇÃO PARA AQUIS IÇÃO 
EMERGENCIAL DE “KITS” DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ENTIDADES ESCOLARES EM 
RISCO SOCIAL DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS NA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 
240/2020. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa 
para aquisição de “kits” de gêneros alimentícios para garantir a 
alimentação mínima adequada para os alunos da rede municipal de 
ensino, enquanto perdurar a suspensão das aulas, conforme Decreto 
Municipal 240/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 
Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: SUPERMERCADO IRMÃOS 
MALDANER LTDA, CNPJ Nº 01.020.470/0001-80. VALOR GLOBAL: R$ 
49.500,00. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente 
de Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de 
Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o 
parecer da Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente 
Processo de Dispensa n.º 010/2020.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2020
OBJETO:  D ISPENSA DE L IC ITAÇÃO PARA AQUIS IÇÃO 
EMERGENCIAL DE “KITS” DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ENTIDADES ESCOLARES EM 
RISCO SOCIAL DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS NA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 
240/2020. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa 
para aquisição de “kits” de gêneros alimentícios para garantir a 
alimentação mínima adequada para os alunos da rede municipal de 
ensino, enquanto perdurar a suspensão das aulas, conforme Decreto 
Municipal 240/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei 
Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: SORRISO SUPERMERCADOS 
LTDA, CNPJ Nº 14.953.277/0001-43. VALOR GLOBAL: R$ 49.500,00. 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 011/2020.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO
DE AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do PRESENCIAL Nº. 027/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER O 
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT 
EM CARATER EXCEPCIONAL E DE FORMA PRECÁRIA, CONFORME 
AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.017/2020. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2020, que se realizará às 10:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 07 DE ABRIL DE 2020, na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto Alegre, 
n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS PARA ATENDER O TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT EM CARATER 
E X C E P C I O N A L E  D E  F O R M A P R E C Á R I A ,  C O N F O R M E 
AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.017/2020. O julgamento da 
referida licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento 
de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

ADESÃO N° 029/2020
O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO A 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AO PREGÃO 
PRESENCIAL N°. 002/2020, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, cujo objeto é o 
“AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL, GASOLINA, ÓLEO 
DIESEL S-10) NO PERÍMETRO URBANO DE CUIABÁ/MT, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, A FIM DE 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO DE SORRISO/MT. ,  DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA”, mediante as 
condições estabelecidas no Edital, conforme Termo de Referência, que 
teve como vencedora a empresa: B & M COMERCIAL DE 
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA - CNPJ N.º 37.488.012/0001-
17, sendo aderido aos ITENS: 1 - ALCOOL COMUM – 2.000 LITROS- 
VALOR UNITÁRIO R$ 3,068; 2 - GASOLINA COMUM – 9.500 LITROS - 
VALOR UNITÁRIO R$ 4,751; e 3 – OLEO DIESEL S-10 – 17.500 LITROS 
- VALOR UNITÁRIO R$ 4,3004 – valor total da adesão R$ 126.527,50.

Marisete M. Barbieri
Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2020

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 08 DE ABRIL DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso 
– MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO E NITROGÊNIO 
LÍQUIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE E TRANSPORTES” ,  CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. 
O julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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DA REPORTAGEM

O Governo do Estado de-
cretou a proibição do trans-
porte coletivo rodoviário 
intermunicipal de passa-
geiros em Mato Grosso. A 
decisão é mais uma medida 
adotada pelo Executivo para 
o combate ao avanço do co-
ronavírus (Covid-19). Com o 
decreto, ficam suspensas as 
viagens de vans e ônibus en-
tre as cidades do estado, com 
exceção da região metropo-
litana de Cuiabá.

O decreto com a deter-
minação foi assinado pelo 
governador Mauro Mendes 
após reunião com toda a 
equipe do Gabinete de Situ-
ação, criado para realizar o 
monitoramento e adoção de 
medidas de enfrentamento 
de emergência contra a pro-
liferação do coronavírus.

De acordo com o decreto, 
as viagens de vans e ônibus 
ficam proibidas em sete dos 
oito mercados que com-
põem o Sistema de Trans-
porte Coletivo Rodoviário 
Intermunicipal de Passagei-
ros, sob concessão da Secre-
taria de Estado de Infraes-
trutura e Logística (Sinfra).

Os sete mercados são 
atendidos por nove empre-
sas de transporte coletivo, 
que operam nas regiões dos 
municípios de Rondonó-
polis, Barra do Garças, São 
Félix do Araguaia, Cáceres, 
Tangará da Serra, Alta Flo-
resta e Sinop, segundo o se-
cretário de Infraestrutura, 
Marcelo de Oliveira.

“O sistema é dividido em 
oito mercados, que são aten-
didos por várias empresas. 
Então, essa proibição atinge 
tanto as vans que carregam 
até 20 pessoas, como os ôni-
bus convencionais. Apenas 
os veículos de transporte co-
letivo que operam na região 
metropolitana de Cuiabá fi-
cam autorizados a continuar 
funcionando, conforme o 
decreto”, disse o secretário.

Neste caso, ficam autori-
zadas a funcionar normal-
mente as empresas de trans-
porte coletivo que compõem 

Foto: tchelo Figueiredo

Exceção feita à região metropolitana de Cuiabá 

Decreto paralisa o transporte
intermunicipal em Mato Grosso
FIQUE EM CASA | Com o decreto, ficam vetadas as viagens de vans e ônibus entre as cidades do estado

SINOP

Cratera se forma 
em estrada após 
rio transbordar

Foto: divulgação

Caminhão caiu em buraco 

SÓ NOTÍCIAS

As equipes da secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos 
começaram os trabalhos de 
recuperação no trecho da Es-
trada Cruzeiro do Sul, onde 
um rio transbordou, sábado 
à tarde, e formou cratera im-
pedindo o tráfego. A tubula-
ção não conseguiu dar vazão 
da água de um lado para ou-
tro e o acabou desabando. O 
ponto fica a cerca de 5 km 
do postinho de fiscalização 
da MT-220, e a aproximada-
mente 50 km de Sinop.

“Inicialmente vamos 
retornar à estrada da Gleba 
Mercedes porque as carre-
tas estavam tentando fazer 
o desvio por lá e muitas fica-
ram atoladas. Com a conclu-
são, vamos para a Cruzeiro 
do Sul. Lá os trabalhos vão 
demorar um pouco mais de 
tempo, é mais sério, então 
por enquanto os caminho-
neiros terão que aguardar 

um pouco”, ressaltou o secre-
tário Edilson Ticola ao site Só 
Notícias.

Inicialmente, um tre-
cho da parte direita caiu e, 
aos poucos, com a imensa 
força da água, toda a tubula-
ção foi levada abrindo uma 
cratera com aproximada-
mente 20 metros de uma 
‘cabeceira’ a outra. Algumas 
pessoas gravaram o momen-
to da queda. Pouco antes um 
caminhão passou carregado. 
No vídeo é possível consta-
tar que as pessoas orientam 
o condutor de uma cami-
nhonete a parar. Mais tarde, 
uma carreta carregada com 
grãos caiu dentro na cratera. 
O motorista sofreu ferimen-
tos leves, foi encaminhado 
ao Hospital Regional por 
pessoas que presenciaram o 
acidente. Parte da carga que 
ele transportava na carreta 
ficou espalhada sobre a pista, 
enquanto o veículo parou em 
meio a água.

IPVA

Entenda como vai funcionara 
prorrogação do pagamento
DA REPORTAGEM

O Imposto de Proprie-
dade de Veículos Automotores 
(IPVA) dos veículos com placas 
finais 4, 5, 6 e 7 foi suspenso por 
60 dias pelo Governo de Mato 
Grosso. Com isso, o imposto 
que deveria ser pago em mar-
ço (4 e 5) foi transferido para 
o mês de maio e o valor refe-
rente aos finais 6 e 7, que ven-
ceria em abril, foi prorrogado 
para o mês de junho. Os par-
celamentos já realizados nos 
meses anteriores e 
pendentes de pa-
gamento, incluin-
do aqueles reali-
zados no âmbito 
da Procuradoria 
Geral do Estado 
(PGE), também 
tiveram os venci-
mentos posterga-
dos. Por exemplo, 
o contribuinte que 
parcelou o IPVA 

com final 1 em seis vezes paga-
rá a terceira parcela apenas no 
mês de maio e as demais par-
celas nos meses subsequentes, 
ou seja, junho, julho e agosto. 
O imposto do veículo com 
placa final 1 foi cobrado no 
mês de janeiro. A Secretaria de 
Fazenda (Sefaz), órgão respon-
sável pela cobrança do IPVA, 
ressalta que será realizado um 
ajuste no sistema fazendário, 
nos próximos dias, para que 
o vencimento do imposto seja 
alterado. Nos casos em que o 

o primeiro mercado e reali-
zam viagens entre os muni-
cípios de Acorizal, Chapada 
dos Guimarães, Cuiabá, Nos-
sa Senhora do Livramento, 
Santo Antônio do Leverger e 
Várzea Grande.

Apesar dessa liberação, 
o transporte nessa região 
deve ser realizado com os 
passageiros sentados, sem 
nenhum tipo de aglomera-
ção, a fim de evitar o maior 
contágio e proliferação do 
coronavírus. Até o momen-
to, a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) confirmou ape-

nas um caso da doença, mas 
segue monitorando outros 
73 casos suspeitos em Mato 
Grosso.

Para assegurar uma maior 
proteção dos usuários do 
transporte coletivo intermu-
nicipal, a Agência Estadual 
de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados de Mato 
Grosso (Ager-MT) também 
instituiu medidas temporá-
rias, seguindo o decreto do 
Estado, que devem ser ado-
tadas pelas empresas de ôni-
bus que continuarem ope-
rando em Mato Grosso.

MÉDICA LAMENTA

“Muita gente ainda acha 
que o vírus não é real”

Foto: divulgação

Kadja Leite alerta para a quantidade de idosos na rua correndo riscos 

DA REPORTAGEM

Mídia News

Mesmo sendo assunto 
em todas as rodas de con-
versa nas últimas semanas, 
muitos ainda desconhecem 
os perigos do novo coro-
navírus, de acordo com a 
médica infectologista Kad-
ja Leite. Para a especialista, 
que atua no Serviço de As-
sistência Especializada de 
Cuiabá (SAE), as medidas de 
prevenção ainda não chega-
ram aos idosos e em alguns 
que duvidam da veracidade 
do Covid-19.

“Tem muita gente que 
ainda acha que o vírus não 
é real, apesar da informa-
ção massificante da mídia. A 
gente vê muitos idosos ain-
da na rua, que são o públi-
co de maior risco. Eu acho 
que nesse grupo ainda falta 
conscientização”, afirma.

Para a infectologista, é 
papel da família orientar e 
auxiliar os idosos a se pre-
venirem. De acordo com 

Kadja, a taxa de mortalidade 
em idosos chega a 15%, nú-
mero considerado alto pe-
los profissionais. A médica 
revela que a situação é nova 

e pegou os especialistas de 
surpresa, principalmente 
na Itália, país mais afetado 
pelo vírus. “A Itália foi pega 
de surpresa. O vírus chegou 

lá antes e foi tratado inicial-
mente como pneumonia. E 
quando eles se deram conta, 
já havia centenas de casos 
não notificados”.

contribuinte já tiver gerado 
e impresso o documento de 
arrecadação, será necessário 
acessar novamente o sistema 
para fazer a reimpressão do 
boleto com a nova data. As-
sim que os ajustes forem fi-
nalizados a Sefaz comunicará 
os contribuintes.É importante 
ressaltar que a medida adota-
da pelo Executivo estadual não 
abrange os valores de IPVA já 
pago até o momento. A regra 
se aplica apenas aos venci-
mentos futuros.
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