
IPVA

Sinop: duas
execuções
em menos
de 3 horas

Prorrogada
cobrança de 
maio e junho

Dois assassinatos foram re-
gistrados na noite de quar-
ta, em Sinop. No primeiro, 
um rapaz, conhecido como 
‘Índio Kauã’, foi morto com 
pelo menos dois tiros na 
cabeça no bairro Boa Espe-
rança. No outro, um rapaz 
de 20 anos, com tornozelei-
ra eletrônica, foi assassina-
do no Pequena Londres.
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O Governo de Mato Grosso 
prorrogou o pagamento do IPVA, 
relativo ao exercício de 2020, que 
venceria nos meses de maio e 
junho. Com isso o imposto dos 
veículos com finais de placa 8, 9 
e 0 ficam postergados para o mês 
de julho.                                    Página  - 4

 Divulgação

Divulgação

TRÊS MESES

MESA DIRETORA

2,8 mil
focos de
calor

Oficializada
perda do
mandato
de Selma

Somente nos três primei-
ros meses de 2020, houve um 
aumento de 15% nos focos de 
calor se comparado a 2019. De 
1° de janeiro a 31 de março des-
te ano, foram registrados 2.844 
focos, conforme dados do Corpo 
de Bombeiros de Mato Grosso.
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A Mesa Diretora do 
Senado oficializou a perda do 
mandato da senadora Selma 
Arruda. A congressista teve cas-
sação confirmada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral por caixa 2 e 
abuso de poder econômico no 
fim do ano passado. A decisão 
da Mesa foi cinco votos contra 
Selma e um a favor.
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aDriano MachaD/reuters

E AGORA?

Ainda durante a mensagem despedida, o agora ex-ministro fez questão de agra-
decer sua equipe (que deixa também o ministério em apoio à Mandetta) e desejou 
sorte ao seu substituto. Logo após o anúncio da demissão do ministro, uma onda 
de panelaços ecoou pelo país, em clara insatisfação com a decisão de Bolsonaro. 
O novo ministro da Saúde é o médico oncologista Nelson Teich.              Página 4

Mandetta foi demitido
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O penhor rural é um instrumento bastante 
utilizado pelos agricultores ou criadores, 
por meio do qual instituem obrigações que 
serão adimplidas

O penhor rural é um instrumento bas-
tante utilizado pelos agricultores ou criado-
res, por meio do qual instituem obrigações 
que serão adimplidas através de suas cul-
turas (penhor agrícola) ou animais (penhor 
pecuário). De um modo geral, o penhor se 
caracteriza como a transferência da posse 
de uma coisa móvel, oferecida ao credor em 
garantia do débito.

Já no caso do penhor rural, essa trans-
ferência é simbólica. Isto porque o pro-
prietário da coisa assume a posição de fiel 
depositário, não podendo dispor dos bens 
ou produtos dados em garantia, devendo 
guardá-los e conservá-los. O penhor agrí-
cola – uma das modalidades do penhor ru-
ral - compreende não somente as colheitas 
(pendentes ou em vias de formação), como 
também frutos, madeira das matas, lenha 
cortada e carvão vegetal, máquinas e ins-
trumentos agrícolas.

É certo que o penhor de colheita pen-
dente ou em vias de formação traz certo ris-
co, em razão de sua possível frustração ou 
insuficiência para o pagamento do débito.

Por esta razão, a lei assegura ao credor 
a extensão da garantia para a colheita ime-
diatamente seguinte, solucionando a pro-
blemática. Um ponto importante que deve 
ser considerado pelo credor, é que não é 
considerado válido o contrato celebrado 
sem o consentimento expresso do proprie-
tário agrícola para a constituição do pe-
nhor. Isto se aplica aos casos de locatários e 
arrendatários, por exemplo.

No caso do penhor pecuário – outra mo-
dalidade do penhor rural – seu objeto le-
gal são os animais que integram atividade 
pastoril, agrícola ou de laticínios, os quais 
também devem ser identificados no instru-
mento do penhor com a maior precisão de 

características possível, sob pena de 
nulidade. O devedor não pode se des-
fazer dos animais sem consentimento 

por escrito do credor.
Caso ocorra a morte de alguns destes, ou-

tros da mesma espécie que sejam compra-
dos para sua substituição, devem ser men-
cionados em aditivo contratual para que o 
penhor tenha validade contra terceiros.

O credor também necessita ter ciência de 
que a lei garante seu direito de inspeção, que 
significa dizer que o credor tem o direito de 
verificar o estado das garantias oferecidas, 
por si ou por pessoa que credenciar para o 
ato. Outro ponto que demanda atenção é o 
fato de que, para a constituição do penhor e 
sua validade contra terceiros, deve haver seu 
registro no cartório imobiliário do local dos 
bens ou animais empenhados, podendo tal 
registro ocorrer por instrumento público ou 
particular.

No documento particular que institui a 
garantia, devem conter alguns requisitos de-
terminados em lei, como a qualificação com-
pleta das partes, total do débito e suas par-
ticularidades (prazo de pagamento, taxas de 
juros, etc.), as garantias devidamente espe-
cificadas e individualizadas, a denominação 
da propriedade onde estiverem constituídas 
as garantias e sua confrontação, situação, 
matrícula, entre outras estipulações.

Ao final, este documento deve ser assi-
nado por duas testemunhas. Por fim, reafir-
mando o que já foi dito acima, o penhor não 
é válido contra terceiros se não tiver seu re-
gistro em cartório e todas as individuações 
possíveis, por isso é importante que o credor 
se atenha a todos os detalhes dos bens que 
serão apresentados em garantia, elaborando 
contratos que possibilitem sua futura execu-
ção sem maiores dores de cabeça.

SÂMYA SANTAMARIA É ADVOGADA

Agricultores ou criadores

SÂMYA SANTAMARIA
E seu antivírus, como anda?
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em abrir, olhar, ler e seguir os passos sugeri-
dos para manter tudo em ordem.

Já vi, por exemplo, vários casos em que 
o antivírus está com assinatura gratuita 
vencida, situação em que deixa de proteger 
o dispositivo, e o usuário não faz o procedi-
mento extremamente simples de reativar o 

produto, mesmo sen-
do exibidos alertas e 
informados os pro-
cedimentos para tal 
ativação.

Assim como qua-
se tudo na vida sua 
segurança no mundo 
tecnológico depen-
de, basicamente, de 
você. Fique atento, 
“explore” um pouco 
mais suas ferramen-

tas de segurança e, caso algo pareça errado, 
entre em contato com um profissional. É 
amplamente possível, atualmente, resolver 
problemas simples por meio de acesso re-
moto, sem ter que abrir mão do distancia-
mento social.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@
hotmail.com ou visitar nosso perfil em fa-
cebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Todo o cuidado é pouco quando o assunto é segurança, e você 
deve estar atento ao comportamento de seu software anti-
vírus, tanto no computador quanto no celular. Essa teoria de 
que existe sistema operacional “seguro” no que diz respeito à 
contaminação por pragas virtuais é coisa do passado e, atual-
mente, qualquer descuido pode render muito transtorno. Fique 
atento!

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Nos últimos tempos tivemos, por força 
do conoravírus, uma mudança muito grande 
de comportamentos, hábitos e usos dos re-
cursos tecnológicos. Muita gente tem ficado 
em casa trabalhando, estudando ou mesmo 
se divertindo por conta das limitações im-
postas na movimentação de pessoas. Para 
tornar esse cenário 
ainda mais comple-
xo o distanciamento 
afastou usuários e 
técnicos e, por vezes, 
mensagens de erro 
que seriam comuni-
cadas aos profissio-
nais da área passam 
a ser completamente 
ignoradas.

Esse cenário 
pode causar uma in-
finidade de proble-
mas, especialmente no que diz respeito à 
segurança. O usuário, além de instalar sof-
twares e aplicativos sem qualquer critério, 
acaba se descuidando de seu antivírus, fer-
ramenta que, embora não resolva todos os 
problemas, é fundamental para o uso seguro 
do dispositivo.

Quem acompanha, assim como eu, a 
evolução da tecnologia, sabe que lidar com 
softwares de segurança está cada vez mais 
fácil, as interfaces são mais interativas e, 
por padrão, o próprio aplicativo sugere os 
melhores caminhos na maioria dos casos. O 
que falta, então, é “boa vontade” do usuário 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Dois assassinatos foram registrados na noi-
te de quarta-feira (15), em Sinop. No primeiro, 
um rapaz (identidade não revelada), conhe-
cido como ‘Índio Kauã’, foi morto com pelo 
menos dois tiros na cabeça. O fato ocorreu no 
cruzamento das ruas 7 e Cabo Manoel Santana, 
no bairro Boa Esperança, no início da noite, 
por volta de 19h.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e cons-
tatou o óbito do rapaz. Ele estava em uma cal-
çada quando recebeu os disparos. De acordo 
com informações, o atirador estava em um ve-
ículo, modelo não informado, quando se apro-
ximou da vítima que estava em uma bicicleta. 
A vítima caiu sem ter chance de defesa.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica 
(Politec) iniciou os procedimentos periciais e 
o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal 
(IML) para exames de necropsia e reconheci-
mento oficial. A motivação é desconhecida e 
passa a ser investigada.

O segundo assassinato ocorreu por volta 
das 21h30, no Jardim Pequena Londres. Sérgio 
Wendeu Pimentel de Oliveira, 20 anos, tam-
bém foi baleado e morreu no local. Ele estava 
tentando ligar a moto quando o atirador, que 
estaria em um carro, cometeu o crime, fugin-
do imediatamente.

O Tenente Romening, da PM, informou que 
o jovem executado teria saído há pouco tem-
po da prisão. “Se trata de uma pessoa que está 
cumprindo medida, por situação criminal, es-
taria no regime semiaberto porque estava com 
tornozeleira eletrônica”, disse ao site Só Notí-
cias.

O oficial não descartou, inicialmente, que 
o segundo crime possa ter ligação com o pri-
meiro, que ocorreu pouco antes, no Boa Espe-
rança. Com base na apuração da perícia, será 
constatado se os projéteis disparados são de 
calibres semelhantes. A polícia foi informada 
das descrições do veículo onde estaria o cri-
minoso.

MESMOS
BAIRROS
A criminalidade nos dois bairros assusta os 

moradores. No início deste mês, outras duas 
pessoas foram assassinadas justamente nestas 
duas regiões. No dia 4, um jovem, 19 anos, foi 
executado a tiros no Pequena Londres e, na 
mesma noite, um menor foi assassinado no 
Boa Esperança.

No dia 5, houve mais dois homicídios, no 
Jardim Violetas e Jardim Araguaia. Um homem 
acabou sendo preso e confessou ter matado o 
primo a facadas. Os criminosos envolvidos nos 
crimes ainda não foram presos. Dois crimes na noite de quarta-feira 

Duas execuções em menos de 3 horas
SINOP | Os crimes foram registrados no Boa Esperança e no Pequena Londres

Foto: Divulgação



Vagas de Emprego
1-Entregador, CNH AC, com experiência;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Técnico em Enfermagem, com COREN;
4-Auxiliar de escritório, boa comunicação, 
conhecimento pacote Office; 
5-Serviços Gerais para trabalhar com 
alumínio; 
6-Técnico em ar condicionado residencial, 
com experiência; 
7-Atendente, horário de trabalho: 12h às 
20h;
8-Secretária, horário de trabalho: 17:30h às 
22h, conhecimento pacote Office; 
9-Auxiliar de cozinha;
10-PCD – Auxiliar de Almoxarifado, com 
ensino médio completo e conhecimento em 
Pacote Office;
11-Instalador de tendas;
12-Analista de folha de pagamento, com 
experiência;
13-Técnico em refrigeração, com ensino 
médio completo, experiência em concerto 
de refrigeradores, CNH AB;
14-Vendas, com experiência mínima de 01 
ano, bom relacionamento interpessoal; 
15-Ajudante de motorista, com experiência;
16-Auxiliar de produção, com experiência;
17-Consultor de vendas, com experiência;
18-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
19-Auxiliar de farmácia, ensino superior 
concluído ou cursando;
20-Repositor, com experiência, conheci-
mento em rotina de mercado, disponibilida-
de no período noturno;
21-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
22-Comercial virtual, com bom conheci-
mento em informática e redes sociais; 
23-Operador (a) de ponte rolante;
24-Escrita fiscal, com experiência.

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

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 
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 

VENDAS
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

EVANIR FÁTIMA ROSSATO ESTEVES, CPF: 
435.318.810-00, torna público que requereu junto a Se-
cretária de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a re-
novação de outorga N° 002 de  07 de Janeiro de 2013 
da Fazenda Vitória, na zona rural do município de Sorriso 
– MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

MICHAEL E. DIAS CUSTODIO PLACAS, CNPJ: 
36.653.569/0001-01, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO, a Licença Prévia – LP, Licença de Ins-
talação – LI e Licença de Operação – LO para desenvol-
ver atividade de fabricação de letras, letreiros e placas de 
qualquer material, exceto luminosos, Endereço: Av. Idemar 
Riedi, 11688, Letra B, Industrial II Etapa, Sorriso-MT. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental.

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ Nº 
11.644.786/0010-97, torna público que requereu à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Maringá - 
SMMA, Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para atividade Recepção, Se-
cagem e Armazenamento de Grãos, localizada no municí-
pio de Nova Maringá-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

COLERAUS OCHOA E OCHOA LTDA - ME, CNPJ 
08.696.447/0001-59, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a inclusão da atividade 75.00-1-00 - 
Atividades veterinárias e alteração de nome fantasia para 
CASA AGRO-PET para atividade de Comércio varejista de 
medicamentos veterinários / Comércio varejista de animais 
vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 
/ Higiene e embelezamento de animais domésticos / Ativi-
dades veterinárias, localizada na AV. Tancredo Neves, N 
25, Centro, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ Nº 
11.644.786/0009-53, torna público que requereu à Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para atividade Recepção, Secagem e Armazena-
mento de Grãos, localizada no município de Santa Rita do 
Trivelato-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

Pregoeiro

O Município de Campo Novo do Parecis vem por meio desta tornar 
público para conhecimento dos interessados que o recurso interposto 
pela empresa SABRE INTELIGENCIA CONSTRUTIVA - EIRELI, contra a 
decisão da Comissão Permanente de Licitações em inabilitá-la para a 
Concorrência nº 002/2020, foi NEGADO PROVIMENTO.

CONCORRÊNCIA N° 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

O Município de Campo Novo do Parecis vem por meio desta tornar 
público para conhecimento dos interessados que o recurso interposto 
pela empresa CONSTRUTORA JURUENA EIRELI, contra a decisão da 
Comissão Permanente de Licitações em inabilitá-la para a Concorrência 
nº 002/2020, foi DADO PROVIMENTO.

DE JULGAMENTO DE RECURSO A

Campo Novo do Parecis, 14 de abril de 2020.

CONCORRÊNCIA N° 002/2020

Leandro Nery Varaschin

O Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Campo Novo do Parecis torna público aos interessados o 
PROSSEGUIMENTO da 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. O Prosseguimento do 
certame com o julgamento da proposta e planilha da empresa habilitada 
após a fase recursal ocorrerá no dia 23 de abril de 2020, às 14h00min, na 
sala de reuniões do Paço Municipal Euclides Horst.

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Campo Novo do Parecis, 16 de abril de 2020.

AVISO DE RESULTADO

Leandro Nery Varaschin

CONCORRÊNCIA N° 002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, destinada 
à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de Pintura de paredes, forros e 
esquadrias, aplicação de massa corrida, grafiato e textura, para atender 
as necessidades do Município, obedeceu a todas as formalidades legais 
inscritas na Lei N° 8.666/93 e a Lei  Nº 10.520/02, teve como vencedora a  
empresa: WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, com o valor total 
de R$ 524.995,00 (quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa 
e cinco reais). Campo Novo do Parecis - MT, 16 de abril de 2020.

AVISO DE RESULTADO

O Município de Campo Novo do Parecis vem através desta tornar público 
para conhecimento dos interessados que o recurso interposto pela 
empresa MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, contra a decisão da 
Comissão Permanente de Licitações em habilitar as empresas DA SILVA 
& MANTOVANI LTDA e SALIARTE CONSTRUTORA E ENGENHARIA 
EIRELI, para Concorrência nº 002/2020, foi NEGADO PROVIMENTO. 
Campo Novo do Parecis, 14 de abril de 2020.

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO

Presidente da Comissão de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020

Leandro Nery Varaschin

Rafael Machado

Campo Novo do Parecis, 14 de abril de 2020.

Prefeito Municipal

DE JULGAMENTO DE RECURSO A

DE JULGAMENTO DE RECURSO A
CONCORRÊNCIA N° 002/2020

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

Rafael Machado

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT 
EXTRATO DE DISPENSA 
LICITAÇÃO Nº 019/2020 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica a todos os interessados que realizou o PROCESSO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 
GEORREFERENCIADO NA ÁREA DENOMINADA ZP 002, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E 
TRANSPORTES”, onde se contratou a Empresa TOPOS – PROJETOS E 
TOPOGRAFIA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 12.488.394/0001-58 
com um valor total de R$ 22.000,00. O processo tem Fundamento Legal no 
Artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93, suas alterações posteriores. Maiores 
Informações junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio 
Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.  

Matupá – MT, 16 de abril de 2020. 
CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

  
  
 

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que sagraram-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 
012/2020,com objeto: 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”, as seguintes Empresas: 1) GALEÃO DISTRIBUIDORA 
DE PNEUS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
32.957.540/0003-16, localizada na Rua Genésio Roberto Baggio, n.° 511, 
Bairro Centro, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.890-000, ganhadora 
dos itens: Ganhadora dos itens: 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 28, 29, 
31, 37 e 40, totalizando o valor de R$: 252.262,00 (Duzentos e Cinquenta 
e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais). 2) DP DE SOUZA 
COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHA EPP, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n.° 21.711.134/0001-90, localizada na Rodovia BR 364, km 
14, Distrito Industrial, Cuiabá – MT, CEP: 78.098-282, ganhadora dos 
itens: 3, 8, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 38 e 39, totalizando 
o valor de R$: 318.004,00 (Trezentos e Dezoito Mil e Quatro Reais). 3) 
PNEUS BARBOSA LTDA - ME devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 
14.481695/0001-85, localizada na Ítrio Correa da Costa, N° 1328, Quadra 
70, Lotes 16/17, Bairro Cidade Salmen, Rondonópolis – MT, CEP: 78.705-
162, ganhadora dos itens: 1, 4, 10, 13, 19, 21, 32, 35 e 41, totalizando o 
valor de R$: 358.826,00 (Trezentos e Cinquenta e Oito Mil Oitocentos e 
Vinte e Seis Reais). Ipiranga do Norte – MT, 16 de Abril de 2020.

Simone Machado da Silva

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 004/2020 
CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVICO DE MÉDICO CLINICO 

GERAL PLANTONISTA 6H – COVID-19 
- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS GERAIS PARA PLANTÕES DE 6 
HORAS EMERGENCIAIS PARA ATENDER A ALA DE INTERNAÇÃO DO COVID-19 NO HRPA, 
conforme descrição detalhada constante da Lista de Serviços do respectivo Edital de Chamada 
Pública n° 004/2020. 
- PERÍODO E LOCAL: De 20 de abril de 2020 a 06 de maio de 2020, na Sede Administrativa do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada na Travessa 
Bartolomeu Dias, n.º 269, Bairro Alvorada em Peixoto de Azevedo-MT. 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de Chamada 
Pública, sem quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, na Sede Administrativa, de segunda à sexta-feira das 07h00 às 
11h00no e das 13h00 às 17h00, pelo telefone (0xx66) 3575-2489 e-mails: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br. 

Peixoto de Azevedo-MT, 16 de abril de 2020 
Genifer Kaiser 

Presidente - CPL

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2020
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: contratação de contratação de serviços para realização de 
exames laboratoriais para atender as necessidades no atendimento aos 
usuários Sistema Único de Saúde (SUS), Tipo: Menor preço por Item - 
Data de Abertura: 04 de maio de 2020. HORÁRIO: 9h00min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, e-mail: 
<licitacao@novamutum.mt.gov.br>, ou pelo telefone ** 65 3308 5400. 
Nova Mutum – MT, 16 de abril de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 012/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE RUAS E 
AVENIDAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE – 
SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial 
de Sorriso MT), DO DIA 11 DE MAIO DE 2020, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de 
Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 
13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por motivo de inexistência de 
interessados vem por meio deste cancelar o procedimento licitatório de 
Pregão Presencial nº 022/2020, tendo como objeto o “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
MENSAL E  D IÁRIA DE EQUIPAMENTOS,  MAQUINAS E 
FERRAMENTAS PARA REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S)”. 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 e ainda através do site www.sorriso.mt.gov.br.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2020

Ari Genézio Lafin

AVISO DE CANCELAMENTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO



TRÊS MESES

Mais de 2,8 mil 
focos de calor 
são registrados

IPVA

Governo prorroga cobrança
dos meses de maio e junho

SENADO

Mesa Diretora 
oficializa perda do 
mandato de Selma

DA REPORTAGEM

Somente nos três pri-
meiros meses de 2020, houve 
um aumento de 15% nos focos 
de calor se comparado a 2019. 
De 1° de janeiro a 31 de março 
deste ano, foram registrados 
2.844 focos, conforme dados 
do Corpo de Bombeiros de 
Mato Grosso (CBM-MT). Já 
em comparação com os últi-
mos 10 anos, o aumento foi 
de 93,4%.

Na segunda (13), o Cor-
po de Bombeiros homologou 
o Plano de Operações para a 
Temporada de Incêndios Flo-
restais (Potif) para o ano de 
2020. Com o baixo volume de 
chuvas registrado até agora, a 
tendência é que a seca cause 
muitos incêndios no estado, 
segundo os bombeiros.

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso prorrogou o paga-
mento do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA), relativo ao 
exercício de 2020, que ven-
ceria nos meses de maio e ju-
nho. Com isso o imposto dos 
veículos com finais de placa 8, 
9 e 0 ficam postergados para o 
mês de julho.

A medida foi publicada 
por meio do Decreto nº 454, 
no Diário Oficial, como forma 
de tentar mitigar os efeitos da 
Covid-19 para os contribuin-
tes mato-grossenses. O Exe-
cutivo já havia determinado a 
prorrogação do prazo para os 
automóveis com finais de pla-
ca 4, 5, 6 e 7.

Os parcelamentos do 
IPVA dos meses anteriores, 
gerados tanto no âmbito da 
Secretaria de Fazenda (Sefaz) 
quanto da Procuradoria Ge-
ral do Estado (PGE), também 
foram prorrogados. Dessa 
forma, as parcelas referentes 
aos meses maio e junho serão 
cobradas apenas no mês de 
julho e as demais nos meses 
subsequentes.

No caso dos veículos 
com placa final 2 e 3 o im-
posto foi cobrado mês de fe-

DA REPORTAGEM

A Mesa Diretora do Se-
nado oficializou a perda do 
mandato da senadora Selma 
Arruda (Podemos) em reu-
nião realizada na quarta-feira 
(15). A congressista teve cassa-
ção confirmada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) por 
caixa 2 e abuso de poder eco-
nômico no fim do ano pas-
sado. A decisão da Mesa foi 
cinco votos contra Selma e 
um a favor. O voto favorável 
a parlamentar veio do 2º vice-
-presidente da Casa, Lasier 
Martins (Podemos-RS). Ago-
ra, para a senadora ser efeti-
vamente afastada, o plenário 

O plano criado pelos 
bombeiros inclui várias ações 
separadas em etapas de pre-
venção, preparação, resposta 
e responsabilização. Na eta-
pa de preparação, em que o 
CBM-MT está agora, estão 
sendo feitos os contatos com 
as prefeituras interessadas em 
montar suas brigadas de in-
cêndio florestal, o nivelamen-
to de equipes e a montagem 
de salas desconcentradas.

Uma das ações da fase 
de preparação prevê uma se-
mana de prevenção aos in-
cêndios florestais no estado. 
Neste ano, a ação acontecerá 
nos 20 municípios que mais 
queimaram. Em 2019, apenas 
estes municípios representam 
45% do total de focos de calor 
registrados.

vereiro. O contribuinte que, 
por exemplo, optou por par-
celar em três vezes quitou a 
primeira parcela até o dia 28 
de fevereiro e as parcelas se-
guintes venceriam em março 
e abril. Com a medida do Go-
verno de Mato Grosso o ven-
cimento passou para os meses 
de maio e junho.

Com a prorrogação, as 

será comunicado da decisão 
tomada pela Mesa, com pu-
blicação do Diário Oficial da 
União e no Diário do Senado 
Federal.

A Mesa é composta por 
sete titulares: o presidente 
Davi Alcolumbre e os sena-
dores Antônio Anastasia, La-
sier Martins, Sérgio Petecão, 
Eduardo Gomes, Flávio Bol-
sonaro e Luis Carlos Heinze. 
O presidente não votou.

Selma foi cassada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral 
em abril do ano passado por 
abuso de poder econômico e 
caixa 2 na campanha de 2018. 
Em dezembro, o Tribunal Su-
perior Eleitoral confirmou a 
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Em meio à pandemia do 
novo coronavírus, o presi-
dente Jair Bolsonaro demi-
tiu na tarde de ontem (16) 
o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta. O pró-
prio ministro anunciou a 
demissão em seu Twitter.

“Acabo de ouvir do presi-
dente Jair Bolsonaro o aviso 
da minha demissão do Mi-
nistério da Saúde. Quero 
agradecer a oportunidade 
que me foi dada, de ser ge-
rente do nosso SUS, de pôr 
de pé o projeto de melhoria 
da saúde dos brasileiros e 
de planejar o enfrentamen-
to da pandemia do corona-
vírus, o grande desafio que 
o nosso sistema de saúde 
está por enfrentar”, escre-
veu Mandetta.

A saída de Mandetta já 
era esperada há semanas 
quando ele e o presiden-
te Jair Bolsonaro entraram 
em rota de colisão devido 
às medidas que deveriam 
ser adotadas no combate ao 
coronavírus.

Ainda durante a men-
sagem despedida, o agora 
ex-ministro fez questão de 
agradecer sua equipe (que 
deixa também o ministé-
rio em apoio à Mandetta) e 
desejou sorte ao seu substi-
tuto.

“Agradeço a toda a equi-
pe que esteve comigo no 
MS e desejo êxito ao meu 
sucessor no cargo de minis-
tro da Saúde. Rogo a Deus 
e a Nossa Senhora Apareci-

Bolsonaro demite ministro Mandetta
CRISE NA SAÚDE | Depois de semanas de fritura, Luiz Henrique Mandetta foi demitido pelo presidente
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da que abençoem muito o 
nosso país”, concluiu.

Logo após o anúncio da 
demissão do ministro, uma 
onda de panelaços ecoou 
pelo país, em clara insatis-
fação com a decisão de Bol-
sonaro.

Assim como a popula-
ção, várias lideranças polí-
ticas lamentaram a saída de 
Mandetta do ministério em 
um momento tão delicado 
como o de agora. 

“Rodrigo Maia, presi-
dente da Câmara dos De-
putados: “O ministro Man-
detta deixa um legado, 
uma estrutura, para que o 
Brasil possa, em conjunto, 
o governo federal, os esta-
dos e os municípios prin-
cipalmente, tenham con-
dição de atender sobre a 
base do que foi construído 
pelo ministro Mandetta as 
condições para atender da 
melhor forma possível a 
sociedade brasileira”, disse 
o presidente do Congresso 
Nacional, deputado Rodri-
go Maia (DEM-RJ). 

SUBSTITUTO
Durante os últimos três 

dias todo o país especulava 
quem seria o sucessor de 
Luiz Henrique Mandetta. A 
bancada de parlamentares 
de Mato Grosso chegou a 
fazer lobby pelo médico e 
suplente de senador, o si-
nopense Jorge Yanai, e teve 
nesta tentativa, o deputado 
federal José Medeiros (Po-
demos) como seu principal 
cabo eleitoral. 

Mas a disputa acabou 

Mandetta deixa o ministério em forte crise 

Prorrogação para placas com finais de 4 a 0 

Congressista havia sido cassada por caixa 2 e abuso de poder 
econômico 

Bombeiros criam plano de ação 

cassação e ordenou a realiza-
ções de novas eleições.

No final de janeiro, o 
presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, ministro Dias 
Toffoli determinou a posse do 
terceiro colocado na eleição, 
o ex-vice-governador do Es-

tado, Carlos Fávaro (PSD).
Já em março, em con-

sequência da pandemia do 
coronavírus, a presidente do 
TSE, ministra Rosa Weber, 
suspendeu a eleição suple-
mentar, que estava marcada 
para acontecer dia 26 de abril.

datas de vencimento do IPVA 
2020 ficam da seguinte for-
ma: placa final 4 e 5 no mês de 
maio; placa final 6 e 7 no mês 
junho; 8, 9 e 0 no mês de ju-
lho. Ao negociar o imposto, o 
contribuinte pode optar pelo 
pagamento à vista com des-
contos de 5% e 3% ou pelo par-
celamento em até seis vezes.

Para imprimir o docu-

mento de arrecadação (bo-
letos) com as novas datas de 
vencimento o contribuin-
te precisa acessar o banner 
“IPVA 2020”, disponível no 
site da Sefaz e informar o 
chassi ou renavan do veículo. 
Nos casos dos parcelamentos 
já realizados e impressos, será 
necessário fazer a reimpres-
são dos boletos.

sendo vencida pelo médico, 
O novo ministro da Saú-

de é o médico oncologista 
Nelson Teich. Ele é carioca 
e formado em medicina 

pela Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ). 
Ele chegou a ser cotado 
para a pasta da Saúde antes 
da posse de Bolsonaro na 

Presidência.
O oncologista foi consul-

tor de saúde durante a cam-
panha eleitoral de Bolsona-
ro e assessorou o secretário 

de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde, Deni-
zar Vianna, de setembro de 
2019 a janeiro de 2020.


