
RESTRIÇÕES

Conheça 
o pedinte
agredido e
humilhado

Medidas são
orientativas:
prefeitos
decidem ações

Anderson Luis da Silva Zahn 
acabou sendo conhecido em 
todo o país após um vídeo, 
gravado por Hidelbrando dos 
Santos, dias antes, ser divul-
gado nas redes sociais, mos-
trando o morador de rua sen-
do agredido pelo empresário 
Adonias Correia de Santana. 
Mas, afinal, o que se sabe do 
homem que foi humilhado e 
agredido?                 Página  - 2

As medidas de isolamento social 
e demais restrições contidas no 
decreto 432 do Governo do Es-
tado, publicado em 31 de março, 
são de caráter orientativo aos 141 
municípios, mas cabe a cada pre-
feito o poder de decisão.  Página  - 4

RepRodução

divulgação

ROGÉRIO GALLO

REDUÇÃO DA 
TIRAGEM EM 
RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Explicando
a vida
financeira
do estado

Em virtude da crise causa-
da pelo coronavírus, o Diário do 
Estado MT informa aos seus lei-
tores que seguirá presando pela 
qualidade da informação neste 
período, porém, em tiragem me-
nor em respeito, principalmen-
te, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita 
gente está envolvida, e na maior 
parte do tempo, próximos uns 
aos outros. Tudo ficará bem!

O secretário estadual de 
Fazenda, Rogério Gallo, terá 
que prestar informações à 
Assembleia Legislativa sobre a 
situação financeira do Estado 
durante o período de pandemia 
da Covid-19. O requerimento de 
convocação foi proposto pelo 
deputado Lúdio Cabral e apro-
vado em sessão via videocon-
ferência. A reunião de esclare-
cimento será feita via Zoom na 
próxima quarta-feira (22).
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SeCoM MT

POR 60 DIAS

Além da prorrogação da data de vencimento, foram mantidos os descontos de 5% e 3% para 
os pagamentos realizados em cota única e o parcelamento em até seis vezes. No caso dos 
veículos com final de placa 4 e 5, por exemplo, o IPVA deverá ser pago à vista ou parcelado 
apenas no mês maio. Inicialmente, o prazo de vencimento era até o dia 31 de março.Página 4
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Na verdade, o grande problema é ir do-
sando a contaminação diante da oferta de 
leitos hospitalares e da disponibilidade de 
pessoal especializado

O Presidente Bolsonaro perdeu mais 
uma. Depois de alardear que pinta e borda; 
faz e acontece (demite, troca e enquadra au-
xiliares) “mijou na escorva”, com o perdão 
pelo chulo plebeísmo, e não teve coragem 
de demitir o Ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta.

Parece que sua caneta, que dizia ser su-
perpoderosa, perdeu a tinta e não consegue 
mais nomear e destituir a turma do primei-
ro escalão.

Três já são os ministros que ele tentou 
fritar porque estavam alcançando visibi-
lidade: primeiro foi o Paulo Guedes que foi 
muito importante na campanha por conta 
da segurança que transmite, mas que foi 
despertando a inveja do patrão durante o 
mandato. Depois veio o Sério Moro, cuja po-
pularidade incomoda o Presidente, pois vê 
nele um possível adversário nas próximas 
eleições. Agora chegou a vez do Mandetta.

Os dois primeiros aprenderam que não 
é difícil conviver com o chefe, ele precisa 
de agrados, paparicações e afagos. É o que 
fazem os outros ministros e o que também 
passaram a praticar os dois que tiveram 
perto da frigideira, mas escaparam dela. O 
Ministro da Saúde está aprendendo e co-
meça a abrandar o discurso afirmando que 
quem comanda o time é o Presidente Bol-
sonaro.

Não creio que ele (o ministro) vá abrir 
mão de suas convicções, mas dentro dos 
limites da segurança sanitária por certo 
afrouxará as medidas de isolamento nos 
próximos dias. Não o fará tão depressa 
para não passar a impressão que ficou com 
medo, nem tão devagar a ponto de sugerir 
um confronto com o patrão.

De repente no meio termo possa 
estar o equilíbrio: a pandemia aumen-

ta um pouco de intensidade sem saturar a 
rede pública de saúde e a economia começa 
a funcionar ainda que timidamente.

Na verdade, o grande problema é ir do-
sando a contaminação diante da oferta de 
leitos hospitalares e da disponibilidade de 
pessoal especializado. Porque conforme já 
se sabe o novo coronavírus, da mesma forma 
que uma gripe comum, infectará a maioria 
da população até que uma vacina consiga 
contê-lo. Como a vacina demora mais de ano 
para ficar pronta teremos que ir toureando o 
vírus até ela chegar.

Só que o Presidente com seu gênio iras-
cível, humor variável e aversão às concilia-
ções vive ateando fogo nos relacionamentos, 
que a custo os bombeiros conseguem apagar. 
Tanto ele quanto seus filhos inconsequentes 
e os ministros ideológicos que leem na mes-
ma cartilha.

Ha alguns dias um filho ofendeu grotes-
camente a China causando uma grande con-
fusão; esta semana o Ministro Weintraub 
voltou-se também contra os chineses em 
uma publicação ridícula. É perturbador ter-
mos pessoas como essas a provocar a China, 
nosso principal comprador de commodities 
e maior produtor mundial de EPIs e de res-
piradores artificiais, coisas de que estamos 
precisando urgentemente neste momento 
que a epidemia se aproxima do pico aqui no 
Brasil.

Não é bom cutucar a onça – no caso o ti-
gre – com vara curta, pois em termos comer-
ciais o Tigre Asiático não tem o menor medo 
do rosnado da Jaguatirica Tropical.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO EM CUIABÁ

Mandetta e Bolsonaro

RENATO DE PAIVA 
PEREIRAAquela postagem polêmica...
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em seu dia a dia e virar um ogro raivoso 
quando faz ou encontra uma postagem 
polêmica. Essa bipolaridade tem, inclu-
sive, “arranhado” a imagem de pessoas 
até então “bem vistas” em seu convívio, 
que não perceberam que, atualmente, 

redes sociais e “vira 
real” estão, cada vez 
mais, se fundindo, e 
é impossível “sepa-
rar” esses dois mun-
dos.

Não seja falso, 
mostre seu ponto 
de vista mas fuja do 
que não vai render 
frutos: “brigar” com 
quem está movido 

apenas pela paixão, não conhece a fun-
do o assunto ou se baseia em informa-
ções “voláteis” é uma verdadeira perda 
de tempo e, claro, de imagem, onde você 
vai se desgastar, mostrar seu pior lado e 
não vai resolver nada.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Algumas pessoas não dão muita bola para redes sociais, 
outras fazem delas algo extremamente importante. Tente 
ser “neutro”, não “viciar” e ver, no recurso, algo para passar o 
tempo e compartilhar assuntos do seu interesse. Fuja de tudo 
que for render apenas desgaste e transtorno, afinal, com tanto 
problema no mundo “real”, não é possível que você vá procurar 
ainda mais no virtual, não é mesmo?
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Hoje em dia o Facebook se tornou 
uma verdadeira “rinha” (se você não 
sabe o que é isso, bora para o Google), 
onde debates sem fundamentação pro-
movem discórdias intermináveis que, 
por vezes, culminam com o fim de ami-
zades e quebra-pau 
em famílias. Com 
esse clima cada 
vez mais intenso, 
onde cada um fala 
exatamente o que 
quer sem qualquer 
preocupação, a 
rede social come-
çou a se tornar um 
ambiente hostil, 
ideal para ver a “es-
sência” de cada um.

Isso mesmo: pelas postagens de al-
guém nas redes sociais é possível, em 
muitos casos, ter uma ideia muito mais 
expressiva de seus pensamentos, com-
portamentos e posturas que conversan-
do com a pessoa no “cara a cara”.

E isso, evidentemente, tem sido mui-
to bem utilizado. Recrutadores, chefes, 
pretendentes, amigos, família, entre 
tantos outros, dão aquela “espiadinha” 
no perfil do camarada para saber o que, 
de fato, se “esconde” ali.

A “dica de ouro”, aqui, é ser você mes-
mo “ao vivo” e nas redes sociais. Não 
adianta nada você ter um perfil “polido” 

DA REPORTAGEM

O Livre

O anonimato de Ander-
son Luis da Silva Zahn, 
25 anos, acabou na última 
quinta-feira (9). Naquele 
dia, um vídeo (gravado por 
Hidelbrando José Pais dos 
Santos dias antes) em que o 
morador de rua é agredido 
pelo empresário Adonias 
Correia de Santana, 43, foi 
divulgado nas redes sociais 
e rodou o Brasil.

Desde então, Zahn se tor-
nou conhecido e a Polícia 
Civil tenta encontrar Hidel-
brando e Adonias, que ain-
da não foram presos. Mas, 
afinal, o que se sabe do ho-
mem que foi humilhado e 
agredido em um vídeo gra-
vado e compartilhado sem 
o seu consentimento?

Anderson foi agredido de forma covarde por empresário

Conheça o pedinte agredido e humilhado
SINOP | Morador de rua sofreu uma agressão gratuita por parte de empresários

Foto: RepRodução

Morador de rua, Ander-
son costuma dormir em 
um posto de combustível 
na Rua das Pitangueiras, no 
Setor Comercial de Sinop. 
Sobrevive de doações. Cos-
tuma ficar nas ruas ou na 
porta de estabelecimentos 
da cidade com uma pla-
ca escrita: “To com fome. 
Você pode me ajudar?”.

No dia da agressão, ele 
estava na porta de um su-
permercado. Ao contar so-
bre o que aconteceu, An-
derson disse ficar na rua 
por não ter outra opção. 
“Quando eles estavam sain-
do eu falei: ‘se você tem uns 
trabalhos pode me arrumar 
um serviço, não estou aqui 
porque eu quero, estou 
aqui porque preciso’. Mui-
tas vezes as pessoas falam: 
‘Vai trabalhar’. Me dá um 

trabalho que eu vou. A gen-
te procura, procura e não 
acha”, afirmou ele.

Ele contou já ter sido 
muito xingado desde que 
passou a morar na rua, mas 
que, ainda assim, se surpre-
endeu com a agressão, que 
nunca havia acontecido. 
“Não é porque eu moro na 
rua que pode qualquer um 
chegar e bater na minha 
cara. Não estou fazendo 
nada de errado, não estou 
roubando, não estou ma-
tando”, disse.

Anderson já foi denun-
ciado por três furtos em 
Sinop. O primeiro foi em 
2017 na residência de um 
casal que o acolheu por al-
guns dias, após ele ter saído 
de uma clínica de reabilita-
ção para dependentes quí-
micos. Após alguns dias na 

casa, ele teria descumprido 
uma ordem dos donos e foi 
pedido que se retirasse.

Depois que ele foi em-
bora, porém, a mulher per-
cebeu a falta de um celular, 
um tablet e algumas joias. 
Ela registrou um boletim 
de ocorrência denunciando 
o furto e afirmou que algu-
mas pessoas teriam visto 
Anderson vendendo obje-
tos pertencentes a ela.

O segundo furto do qual 
ele foi acusado foi em ja-
neiro deste ano, em um su-
permercado. Anderson foi 
detido por seguranças que 
o viram pegando uma cai-
xinha de som, escondendo 
nas vestes e tentando sair 
sem pagar por ela. Ele foi 
encaminhado para a dele-
gacia.

O terceiro no fim de fe-

vereiro. 
Foi acusado de furtar 

uma bicicleta em um pos-
to de combustível. Porém, 
algumas pessoas o flagra-
ram, seguiram e acionaram 
a polícia. Mais uma vez, ele 
foi encaminhado para a de-
legacia.

Os furtos são caracterís-
ticos do problema contra o 
qual Anderson luta há anos: 
a dependência química. O 
vídeo que o fez conhecido, 
no entanto, deu a ele uma 
ajuda para, mais uma vez, 
ter uma chance de conse-
guir sair do vício.

O ex-jogador de fute-
bol Juninho Pernambuca-
no, que já atuou em times 
como Vasco, Sport e Lyon, 
se comoveu com a histó-
ria de Anderson e resolveu 
ajudá-lo. 

Em seu perfil no Twit-
ter, o jogador contou que 
conversou com o advogado 
que está acompanhando o 
caso da agressão, Rogério 
Pereira, e que Anderson foi 
internado em uma clínica 
de reabilitação.

“Anderson é dependente 
químico, antes de criticá-
-lo, saiba que, na maioria 
das vezes, o caminho das 
drogas é o único que é ca-
paz, para muitos, de trazer 
algum prazer em estar vivo. 
Não incentivo ninguém a 
usar, mas não me acho no 
direito de dizer o que cada 
um deve fazer com seu cor-
po, pois a única coisa in-
tocável que você tem é sua 
vida, sua liberdade, mes-
mo que seja pra fazer mal 
a você mesmo”, escreveu o 
ex-jogador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Presencial n.º 06/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realiza-
rá a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 06/2020, cujo objeto é a: 
Seleção de melhor Proposta objetivando o Registro de Preço para Prestação 
de serviços de Borracharia e aquisição fracionada de câmaras de ar, Bicos 
e Protetores para atendimento a frota de veículos da Prefeitura Municipal de 
Nova Guarita- MT, tudo em conformidade com as características técnicas e 
quantitativos descritos em Edital.Conforme Edital nos termos da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, 
com data prevista para abertura no dia 29/04/2020, às 08:30 horas. Cópias do 
edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na 
Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 
08:30 hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar 
o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o de-
partamento de Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br

Nova Guarita – MT, em 14 de Abril de 2020.
Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial

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 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 

VENDAS
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BEIJAMIN RAISER NETO 34775641972, inscrito no CNPJ 
n° 36.697.408/0001-01, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-
-MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para a atividade de Serviços de 
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automoto-
res. Localizado na Rua das Turmalinas, n° 1214, Industrial 
1° Etapa, Município de Sorriso/MT. Não foi determinado 
o EIA-RIMA.

EMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS 
LTDA – CNPJ: 24.264.220/0001-90, situada no município 
de Lucas do Rio Verde/MT, torna público que requereu jun-
to a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/ MT, 
a Renovação de LO para atividade de “postos de revenda 
de combustíveis e derivados de petróleo – sem lavagem 
e com lubrificação”. Responsável Técnico: ENG. SANITA-
RISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO 
SOBRINHO – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

O Sr. João Garcia Lino de Matos, inscrito no CPF sob o 
n° 551.101.428-15 Proprietário da Fazenda Mil Alqueires. 
Torna público que requereu perante a SEMA, Secretaria 
de Estado e Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP), Licen-
ça de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para 
Atividade de Irrigação nesta propriedade com as seguintes 
características: Município: Araguaiana - MT; Bacia Hidro-
gráfica: Baixo Rio Das Mortes; Corpo Receptor: Córrego 
Grande, Modalidade: aspersão por Pivô Central; não sen-
do necessário a elaboração de EIA/RIMA;

O Sr. Juvenor Manoel Ferreira, inscrito no CPF sob o n° 
389.691.308-53 Proprietário da Fazenda Agrocentro Bar-
ra Brasil. Torna público que requereu perante a SEMA, 
Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para Atividade de Irrigação nesta propriedade com 
as seguintes características: Município: Barra do Garças 
- MT; Bacia Hidrográfica: Baixo Rio Das Mortes; Corpo Re-
ceptor: Ribeirão Taquaral, Modalidade: aspersão por Pivô 
Central; não sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA;

O Sr. Dustin Rufis Scavenius Geld, inscrito no CPF sob 
o n° 335.253.948-02 Proprietário da Fazenda Tecoha/
Santa Rita, situada na BR 070 km 242. Torna público que 
requereu perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) para Atividade de Irrigação nesta propriedade com 
as seguintes características: Município: Querência - MT; 
Bacia Hidrográfica: Tocantins/Araguaia; Corpo receptor: 
Rio Paranaiba/Xancote, Modalidade: aspersão por Pivô 
Central; não sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA.

O Sr. Valmir José Schneider, inscrito no CPF sob o n° 
569.395.231-20 Proprietário da Fazenda Schneider. Torna 
público que requereu perante a SEMA, Secretaria de Es-
tado e Meio Ambiente a alteração e ampliação da Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) Licença de Ope-
ração (LO) para Atividade de Irrigação nesta propriedade 
com as seguintes características: Município: Querência - 
MT; Bacia Hidrográfica: Tocantins Araguaia; Corpo Recep-
tor: Córrego das Flores, Modalidade: aspersão por Pivô 
Central; não sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA;

O Sr. Celsio Schenkel, inscrito no CPF sob o n° 
135.204.070-00 Proprietário da Fazenda Santa Rosa V. 
Torna público que requereu perante a SEMA, Secretaria 
de Estado e Meio Ambiente a Licença de Operação (LO) 
para Atividade de Irrigação nesta propriedade com as se-
guintes características: Município: Campo Verde - MT; Ba-
cia Hidrográfica: Baixo Rio Das Mortes; Corpo Receptor: 
Rio das Mortes, Modalidade: aspersão por Pivô Central; 
não sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA;

A Sra. Claudia Eliane Schneider Kremer da Rosa, inscrita 
no CPF sob o n° 913.001.501-49 Proprietária da Fazen-
da Bom Sucesso. Torna público que requereu perante a 
SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) Licença de Ope-
ração (LO) para Atividade de Irrigação nesta propriedade 
com as seguintes características: Município: Querência - 
MT; Bacia Hidrográfica: Tocantins Araguaia; Corpo Recep-
tor: Rio Daro, Modalidade: aspersão por Pivô Central; não 
sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA;

CIDEMAD Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras 
LTDA – ME, CNPJ nº. 05.003.243/0002-88, torna público 
que requereu junto a SEMA/MT a Renovação da LO para 
a atividade de fabricação de artefatos diversos de madeira, 
exceto móveis, localizada no município de Colniza – MT.

ELONI CARLOS MARIANI, CPF 490.148.381-15, torna 
público que requereu junto à SEMA/MT as Licenças Pré-
via e de Instalação (LP e LI) para atividade de irrigação de 
356,50 hectares na Fazenda Talismã, Zona Rural de Nova 
Ubiratã/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

O Sr. Vlademir Tavares, inscrito no CPF sob o n° 
474.150.701-78 Proprietário da Fazenda Chopim. Torna 
público que requereu perante a SEMA, Secretaria de Esta-
do e Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP), Licença de Ins-
talação (LI) e Licença de Operação (LO) para Atividade de 
Irrigação nesta propriedade com as seguintes característi-
cas: Município: Diamantino - MT; Bacia Hidrográfica: Baixo 
Rio Das Mortes; Cap. Subterrânea, Modalidade: Goteja-
mento; não sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA;

 
 

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

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 011/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da 
Equipe de Pregoeiro, torna público que REALIZOU nos dias 06 a 09 DE ABRIL DE 2020, às 08:00 
horas, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - MT, o REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, A SEREM ENTREGUES NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU 
DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, em atendimento ao Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, para o bom funcionamento das atividades do 
Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, com objetivo de atender as necessidades dos municípios 
que compõem o referido Consorcio, onde abertura deu-se em 06 de abril de 2020, as 08:00 horas, 
onde consagraram-se vencedoras do certame as seguintes licitantes: As empresas C.A. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n° 
26.457.348/0001-04, sagrou se vencedora dos itens no valor global de R$ 523.784,90 (Quinhentos e 
Vinte Três Mil, Setecentos e Oitocentos e Quatro Reais e Noventa Centavos); HALEX ISTAR 
INDÚSTRIA FARMACEUTICA S.A, inscrita no CNPJ n° 01.571.702/0001-98, sagrou se vencedora no 
valor global de R$ 615.985,00 (Seiscentos e Quinze mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais); IBF 
INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, inscrita no CNPJ n° 33.255.787/0001-91, sagrou se 
vencedora no valor global de R$ 205.073,50 (Duzentos e Cinco Mil, Setenta e Três Reais e Cinquenta 
Centavos); INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, inscrita no CNPJ n° 12.889.035/0001-02, 
sagrou se vencedora no valor global de R$ 43.389,18 (Quarenta e Três Mil, Trezentos e Oitenta e 
Nove Reais e Dezoito Centavos); J D DE ANDRADE DROGARIA - EPP, inscrita no CNPJ n° 
18.175.769/0001-06, sagrou se vencedora dos itens no valor global de R$ 151.379,00 (Cento e 
Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais); LUVERMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 19.391.064/0001-99, sagrou se vencedor no valor 
global de R$ 321.181,00 (Trezentos e Vinte Um Mil, Cento e Oitenta e Um Reais); MED VITTA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 28.418.133/0001-00, 
sagrou se vencedora dos itens no valor Global de R$ 1.263.340,52 (Um Milhão Duzentos e Sessenta 
e Três Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos); OBJETIVA PRODUTOS E 
SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 05.895.525/0001-56, sagrou se 
vencedor no valor global de R$ 328.040,60 (Trezentos e Vinte Oito Mil, e Quarenta Reais); PRÓ-
REMÉDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n° 05.159.591/0001-
68, sagrou se vencedor no valor global de R$ 429.147,30 (Quatrocentos e Vinte Nove Mil, Cento e 
Quarenta e Sete Reais e Trinta Centavos); R. F. LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS PARA SAÚDE, inscrita no CNPJ n° 35.042.079/0001-06, sagrou se vencedora dos itens 
no valor global de R$ 526.974,44 (Quinhentos e Vinte Seis Mil, Novecentos e Setenta e Quatro Reais 
e Quarenta e Quatro Centavos); RINALDI & COGO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 07.269.677/0001-
79, sagrou se vencedora dos itens no valor global de R$ 802.452,56 (Oitocentos e Dois Mil 
Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos); e os itens 800 e 1062, 1317, 
2342, 2343 foram declarados como Desertos e os itens 197, 210, 248, 249, 252, 274, 277, 299, 300, 
301, 302, 744, 745, 749, 800, 823, 840, 934, 1062, 1064, 1292, 1317, 2342, 2343, 2371, 2374, 2530, 
2531, 3133, 3707, 3781, 3792, 4220, 4241, 4244, 4245, 4247, 4303, 4318  foram declarados como 
Fracassados as propostas apresentadas que estavam com os valores muito superiores ao nosso 
balizamento. Totalizando o Certame no valor Global de R$ 5.210.748,00 (Cinco Milhões, Duzentos e 
Dez Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais).  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 e no e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com.  

Peixoto de Azevedo MT, 13 de abril de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial do CISVP 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

0166/2019 DO MUNICIPIO DE CÁCERES – MT 
 

A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que aderiu a Ata de Registro de Preços n° 0166/2019 do 
Pregão Eletrônico SRP n° 051/2019 do Município de Cáceres/MT, 
contratando a empresa POTÊNCIA COMERCIO PRODUTOS 
INFORMATICA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ 17.874.189/0001-44, com o 
objetivo de “AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR 
CONDICIONADO) EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE MATUPÁ”, conforme especificações detalhadas e constantes no Termo 
de Referência, no valor total de R$ 101.239,18, nos termos do Art. 6º do 
Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.  
 

Matupá-MT, 14 de abril de 2020. 
CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 017/2020 
 

A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 13 de abril de 2020 na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS POR 
HORA TRABALHADA PARA MANUTENÇÕES EM BOMBAS E BICOS 
INJETORES EM ATENDIMENTO A FROTA DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: 
WILSON A. DA SILVA - ME inscrita no CNPJ n° 37.505.674/0001-58 com 
valor total de R$ 202.530,00.  
 

Matupá-MT, 14 de abril de 2020. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

  
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 016/2020 
 
A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 08 de abril de 2020 na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRÊS LAGOS) NA 
ÁREA DA ZP-002 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: ENIO LUIZ 
PERIN - ARQUITETURA E URBANISMO inscrita no CNPJ n° 
05.658.391/0001-50 com valor total de R$ 157.000,00. 
 

Matupá-MT, 14 de abril de 2020. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

 

PREFEITURA MUNICPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 018/2020 
 

A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 14 de abril de 2020 na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇO DO TIPO MAIOR DESCONTO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÕES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE BOMBAS E 
BICOS INJETORES PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA 
DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ”, aonde consagrou-se vencedor o Licitante: 
WILSON A. DA SILVA - ME inscrita no CNPJ n° 37.505.674/0001-58 com 
valor total de R$ 300.004,00  e percentual de desconto de 5,00 %. 
 

Matupá – MT, 14 de abril de 2020. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
TOMADA DE PREÇO Nº. 09/2020 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que a TOMADA DE PREÇO  
09/2020 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 
COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA E ESTACIONAMENTO NO 
ENTORNO E ACESSOS DOS LAGOS 02 E 04 DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ 
foi declarada DESERTA. Maiores informações podem ser solicitadas pelo e-
mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal 
localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min.   
 

Matupá-MT, 14 de abril de 2020. 
CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

Pedro Ferronatto
Ipiranga do Norte - MT, 15 de Abril de 2020.

Prefeito Municipal

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único 
do art. 26 da Lei nº 8.666/93, e, tendo em vista o conteúdo do presente 
processo, o qual foi submetido a exame e aprovação da Assessoria 
Jurídica, que emitiu pareceres favoráveis, RATIFICO e HOMOLOGO a 
aquisição de imóvel rural com área de 4,00 (Quatro) hectares de área 
rural, localizada no perímetro rural do Município de Ipiranga do Norte, do 
Sr. Livenio Sanini (CPF: 623.685.830.68) e da Sra. Marli Maria Zanini 
Sanini, tendo como fundamento o art. 24, incisos X, da Lei nº 8.666/93.
Ipiranga do Norte - MT, 15 de Abril de 2020.

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Pedro Ferronatto

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2020

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2020

Objeto: Aquisição de 4,00 (Quatro) hectares de área rural, localizada no 
perímetro rural do Município de Ipiranga do Norte. Promitente 
Comprador: Município de Ipiranga do Norte-Mato Grosso. Promitente 
Vendedor: Livenio Sanini (CPF: 623.685.830.68) e Marli Maria Zanini 
Sanini (CPF: 821.411.341-53).  Valor total: R$ 320.000,00 (Trezentos e 
Vinte Mil Reais). Período de vigência: 06 (Seis) meses, com início em 
16/04/2020 e término em 16/10/2020. Fundamento legal: Art. 24, incisoX, 
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Orgânica Municipal, e Lei 
Municipal n.° 638 de 10 de Abril de 2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO° 025/2020

SECRETARIA / 
PROGRAMA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR TOTAL 

SMOSP 06.001.15.452.0015.2050.33.90.39.00.00.00.0.1.00.000000 R$ 17.471,64 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

 TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
 

004/2020
 PROCESSO N°

 
024/2020

 INTERESSADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a “Contratação de Empresa para 

Prestação de Serviços Técnicos Especializados de  Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços  
relativos a Execução de CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO BRANCO, para atender 
o Convênio n.° 090/2019, celebrado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA).”, com 
fundamento no inciso I, do artigo 24, da Lei Federal no 8.666/93 e em consonância com o Parecer Jurídico 
acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

 
Valor global: R$ 17.471,64 

(Dezessete Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos). 
Dotação Orçamentária: 

Prazo: 15/04/2020 a 15/06/2020. Empresa: CONECTIVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA / CNPJ: 
05.007.355/0001-26. Fundamento: Art. 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações posteriores. 

Ipiranga do Norte-MT, 14 de Abril de 2020. 

Pedro Ferronato 

Prefeito Municipal 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
 
004/2020

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO
 

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação, objeto do Processo de Dispensa de Licitação N.º 004/2020, 
em favor da empresa CONECTIVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ n.° 05.007.355/0001-26, 
para eficácia do ato, nos termos do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, de acordo com 
Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, e tendo em vista os elementos que instruem o Processo 
N.º 024/2020.

 
Ipiranga do Norte-MT, 14 de Abril de 2020.

 

Pedro Ferronatto
 

Prefeito Municipal

 

Pregoeiro

Objeto: contratação de empresa para construção da praça do Bairro 
Santa Terezinha (Quadra L), conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 04 de maio de 2020. Horário: 14:00 horas. Tipo: 
Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020

Rogério Cristóvão da Silva
Nova Mutum - MT, 14 de abril de 2020.

O Município de Nova Mutum, comunica que por conveniência 
administrativa, foi prorrogada a data de abertura para o dia 22 de abril às 
14:00 horas. Nova Mutum – MT, 14 de abril de 2020.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, comunica que por conveniência 
administrativa, foi prorrogada a data de abertura para o dia 23 de abril às 
14:00 horas. Nova Mutum – MT, 14 de abril de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2020

Presidente da CPL

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2020
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 30 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. 038/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA OFICINA MECÂNICA 
MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S). 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

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019
O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: “ALIENAÇÃO 
DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT, SENDO, LOTE URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 
26.971,10 M², CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I), MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE 
LOCALIZAÇÃO (ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”.  Data 
entrega dos envelopes: Até as 12h:00min horas do dia 18/05/2020. Data 
de Abertura Dia: 18/05/2020. Hora: 12h:00min. Local: Sede da Prefeitura 
Municipal de Sorriso, à Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – 
MT. Edital Completo: Pode ser obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem 
como, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso 
– MT, localizada no endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações 
complementares.

Marisete Marchioro Barbieri - Presidente da C.P.L

PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2020
AVISO DE RESULTADO

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 3/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS 
E VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECREATRIAS SOLICITANTES. ' CONFORME A SEGUIR M. 
DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA CNPJ/CPF Nº 
07.811.058/0001-64 ITENS VENCEDORA - 838774 - R$353.500,00, 
VALOR TOTAL R$ R$1.414.000,00 INTTEC DISTRIBUICAO E 
LOGISTICA EIRELI CNPJ/CPF Nº 22.553.526/0001-31 ITENS 
VENCEDORA - 838775 - R$171.150,00, VALOR TOTAL R$ 
R$684.600,00 VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA 
LTDA CNPJ/CPF Nº 35.654.688/0001-08 ITENS VENCEDORA - 838767 
- R$549.000,00, - 838773 - R$720.000,00, - 838772 - R$365.000,00, 
VALOR TOTAL R$ R$2.183.000,00 LIPPEL ENGENHARIA E 
EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 23.691.899/0001-31 ITENS 
VENCEDORA - 838778 - R$240.600,00, VALOR TOTAL R$ 
R$240.600,00 TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 
Nº 02.416.362/0001-93 ITENS VENCEDORA - 838776 - R$281.000,00, 
VALOR TOTAL R$ R$562.000 ,00  VALOR TOTAL GERAL 
R$5.084.200,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
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 



FAZENDA
Secretário terá de explicar vida
financeira de MT durante pandemia

JUÍNA
Comércio volta a funcionar após
novas medidas serem decretadasRESTRIÇÕES

Medidas são orientativas; cabe aos prefeitos decidir as ações

DA REPORTAGEM

O secretário estadual de 
Fazenda, Rogério Gallo, terá 
que prestar informações à As-
sembleia Legislativa sobre a 
situação financeira do Estado 
durante o período de pande-
mia da Covid-19. O requeri-
mento de convocação foi pro-
posto pelo deputado Lúdio 
Cabral (PT) e aprovado em 
sessão via videoconferência.

“Na semana passada, 
o secretário se pronunciou 
na imprensa, mas conside-
ro muito importante que ele 
venha à Assembleia apresen-
tar com detalhes os números 
do governo. Precisamos das 
informações sobre a situação 
financeira atual do Estado, so-
bre as projeções para arreca-
dação e receita, a situação dos 
empréstimos que o Estado 
tem com a União e a previsão 
de despesas para esse período 
da pandemia”, afirmou Lúdio.

Na justificativa do re-
querimento, o deputado ob-
servou que o isolamento so-

DA REPORTAGEM

O comércio e os estabe-
lecimentos de prestação de 
serviço que estavam suspen-
sos, em Juína, voltaram a fun-
cionar após determinação de 
um novo decreto do municí-
pio sobre as medidas preven-
tivas à transmissão do novo 
coronavírus. A exceção é para 
atividades que podem cau-
sar aglomeração de pessoas, 
como é o caso das academias, 
festas, casas de shows, missas 
e outras celebrações religio-
sas. Com o novo decreto, a 

DA REPORTAGEM

As medidas de isola-
mento social e demais restri-
ções contidas no decreto 432 
do Governo do Estado, pu-
blicado em 31 de março, são 
de caráter orientativo aos 141 
municípios, mas cabe a cada 
prefeito o poder de decisão. 
O decreto foi publicado como 
forma de orientar os muni-
cípios sobre as medidas mais 
adequadas para conter o co-
ronavírus, de acordo com a 

cial e a redução da circulação 
de pessoas recomendada pela 
Organização Mundial de Saú-
de, pelo Ministério da Saúde 
e por quase todas as autorida-
des sanitárias do mundo tem 
como consequência a redu-
ção da atividade econômica. 
Por isso, Lúdio quer saber as 
projeções do impacto dessas 
medidas na receita do Esta-
do. Além disso, a pandemia 
causada pelo coronavírus 
demanda investimentos do 
Poder Público, aumentando 
despesas em áreas essenciais.

A convocação foi trans-
formada em convite a pedido 
do líder do governo, Dilmar 
Dal’Bosco, que agendou a ida 
de Gallo para o dia 22 de abril, 
às 16h. A proposta de Lúdio é 
que o secretário vá ao plená-
rio da Assembleia, enquanto 
os deputados poderão acom-
panhar a sessão e questioná-
-lo de forma remota por meio 
do aplicativo Zoom, usado 
para realizar as sessões por 
videoconferência durante a 
pandemia.

venda de produtos da agri-
cultura familiar fica permitida 
no espaço da feira municipal, 
de segunda a sábado das 15h 
às 19h, com no máximo 20 
bancas. A tradicional feira de 
domingo na cidade continua 
suspensa. Também continu-
am suspensas as autorizações 
de alvarás para eventos com 
mais de 200 pessoas em espa-
ço aberto e com mais de 100 
em locais fechados. As aulas 
nas escolas estaduais e mu-
nicipais de Juína continuam 
suspensas por tempo indeter-
minado.

situação de cada localidade, 
tendo como base as normas 
da Organização Mundial de 
Saúde e Ministério da Saúde.

O documento prevê 
a proibição de todo tipo de 
aglomeração, como reuniões, 
festas e eventos. Nos locais 
onde a transmissão é comu-
nitária (quando já não é pos-
sível isolar todos os possíveis 
contaminados), a restrição se 
torna maior, com a permissão 
do funcionamento apenas das 
atividades essenciais.
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DA REPORTAGEM

Em meio à crise econômi-
ca causada pelo novo corona-
vírus, mais de 700 mil pro-
prietários de veículos foram 
beneficiados com a prorro-
gação do pagamento do Im-
posto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
deste ano. A medida integra o 
pacote de ações adotadas pelo 
Governo de Mato Grosso para 
minimizar os impactos pro-
vocados pela disseminação 
do novo vírus, considerado 
como pandemia mundial pe-
los órgãos de saúde.

Enquanto outros esta-
dos mantiveram a cobran-
ça do imposto em curso, o 
Executivo estadual de Mato 
Grosso foi sensível ao mo-
mento vivido pelos cidadãos 
mato-grossenses e postergou 
o pagamento do IPVA por 60 
dias. Os parcelamentos já re-
alizados nos meses anteriores 
também tiveram os venci-
mentos prorrogados.

Rafael Clério dos Santos 
é autônomo e afirma que o 
prazo a mais, concedido pelo 
Governo de Mato Grosso, 
para pagar o IPVA vai auxi-
liar nas suas finanças pois tem 
tido dificuldade em receber 
das empresas. Ele parcelou o 
imposto do seu carro e conta 
que está difícil manter o paga-
mento em dia.

“Para mim, que sou pro-

Prorrogação beneficia 700 mil
IPVA MT | A medida foi adotada pelo Governo de Mato Grosso para minimi-
zar os impactos da pandemia
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fissional liberal e tive alguns 
recebimentos suspensos, e 
outros prorrogados também, 
a medida vai beneficiar em 
muito, ganhamos pelo menos 
um fôlego. Parcelei o IPVA 
em seis vezes, paguei a pri-
meira, consegui pagar segun-
da, mas essa próxima agora eu 
estou com dificuldade de re-
cebimento. É uma cadeia eu 
deixo de receber, eu deixo de 
pagar”, disse Rafael.

Para o mototaxista João Ba-
tista e Souza a prorrogação da 
cobrança do imposto veio em 
boa hora, uma vez que hou-
ve uma grande redução na 
demanda dos atendimentos 
realizados por ele. “Nessa di-
ficuldade que nós estamos eu 
achei ótimo, porque ganha-
mos mais tempo até passar 
essa pandemia. E com certeza 
vai passar e melhorar para to-
dos nós”.

A securitária Sâmara Dib 
Said Yunes avaliou de forma 
positiva a prorrogação, que 
vai garantir a adimplência dos 
contribuintes nesse momento 
de crise. “Eu vejo com bons 
olhos essa prorrogação uma 
vez que diante desse nosso 
cenário o saldo financeiro 
está sendo canalizado para as 
despesas emergenciais. Uma 
vez que está prorrogando 
pelo menos o contribuinte 
não fica inadimplente e pode 
circular com o veículo numa 
emergência, tranquilamente. 

Prorrogação se dará por 60 dias 

Gallo dará explicações na quarta que vem 

É uma atitude sensata do Go-
verno”, pontua.

Em coletiva de impren-
sa realizada no dia 02 de 
abril, em suas redes sociais, 
o governador Mauro Mendes 
anunciou que a cobrança do 
IPVA dos veículos com final 
de placa 8 e 9, com vencimen-
to no mês de maio, também 
seria prorrogada por 60 dias. 
A medida será publicada por 
meio de decreto nos próxi-
mos dias. O Governo já havia 
determinado a postergação 
do prazo para os automóveis 
com finais de placa 4, 5, 6 e 7.

Além da prorrogação da 
data de vencimento, foram 
mantidos os descontos de 5% 

e 3% para os pagamentos rea-
lizados em cota única e o par-
celamento em até seis vezes. 
No caso dos veículos com final 
de placa 4 e 5, por exemplo, o 
IPVA deverá ser pago à vista 
ou parcelado apenas no mês 
maio. Inicialmente, o prazo 
de vencimento era até o dia 
31 de março. Em relação aos 
parcelamentos já realizados, 
o contribuinte que parcelou o 
IPVA com final 1 em seis vezes 
pagará a terceira parcela 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 princípio, os municí-
pios tinham o dever de cum-
prir as normas estabelecidas 
pelo decreto. 

Porém, o Ministério 
Público e o Judiciário tive-
ram entendimento diverso, 
ficando estabelecido em de-
cisão judicial que cabe a cada 
município definir as próprias 
medidas.

“Quem vai determinar 
medidas de restrição são os 
municípios. O Estado está 
passando orientações e deu as 

diretrizes, até porque não po-
demos tratar de forma iguali-
tária realidades diferentes de 
contaminação”, afirmou o go-
vernador Mauro Mendes.

Apesar do decreto ser de 
caráter orientativo, o gover-
nador tem constantemente 
pedido aos prefeitos para que 
as diretrizes sejam seguidas, 
de forma a garantir a saúde 
da população, mas, ao mesmo 
tempo, minimizar os danos 
na qualidade de vida das fa-
mílias.


