
MILHO E SOJA PROPOSTA...
Decreto
altera
preço aos
produtores

Dia Estadual
do Sorvete
em meio
à pandemia

Mauro Mendes assinou de-
creto que esclarece o cálculo do 
Fethab e afasta a interpretação 
de que a contribuição tenha que 
ser feita com base no peso bruto 
da carga.         Página - 4

Em meio à pandemia do 
novo coronavírus, que já matou 
mais de 300 pessoas em Mato 
Grosso, foi apresentado o Projeto 
de Lei para criar o Dia Estadual do 
Sorvete.          Página - 3

Divulgação Divulgação

Divulgação 

Dois anos se passaram desde que acusações contra a ISSRV 
vieram a público e neste período de administração da saúde 
pública em Sinop também aconteceram problemas seme-
lhantes. Mesmo com esses e outros questionamentos sobre 
a administração da saúde pública em Sinop, envolvendo 
também o transporte e manutenção da ambulância, a prefei-
tura resolveu renovar o contrato com o Instituto Vida por até 
o ano de 2023.           Página  3

SAÚDE DE SINOP

Prefeitura renova 
contrato com 
OS que apresenta 
problemas

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Luiz Binotti, assinou um novo decreto esta-
belecendo o fechamento, de 22 a 28 de junho, de parques públicos e privados, 
praças públicas, festas e eventos com qualquer número de pessoas.  Página - 7

NASCAR
Ameaçado após protesto racista

Uma ameaça racista contra o piloto Bubba Wallace fez a 
Nascar abrir uma investigação. Após carreata de um grupo de ame-
ricanos em favor da bandeira associada por muitos ao racismo e à 
escravidão nos Estados Unidos, uma corda com laço foi encontrada 
na garagem da equipe do piloto, uma alusão ao enforcamento.

       Página - 8
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PARQUES E COMÉRCIOS

Detran-MT:
agendamentos
não serão
realizados
Com a suspensão temporária do 
atendimento presencial em 17 
cidades, o Detran-MT informa 
que não irá realizar novos agen-
damentos para atendimento 
nessas cidades, pelos próximos 
14 dias, prazo que deve durar a 
suspensão do atendimento.  
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Sentado no saguão do Hospital, toma-
do de remorso, Flavinho relembrou os 
fatos que levaram a desgraça de sua 
amada

    

Finalmente parece avizinhar-se a aprovação do 
projeto de lei que moderniza a regulação dos serviços 
de saneamento básico. Depois de mais de dois anos 
de tramitação, a derradeira votação no Senado poderá 
ocorrer nesta semana.

O parecer do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) 
mantém os dispositivos essenciais aprovados pela Câ-
mara dos Deputados, que pretendem levar à universa-
lização do fornecimento de água e da coleta de esgoto 
até 2033 —ou até 2040 em casos excepcionais.

Estima-se que o novo marco regulatório vá abrir 
espaço para R$ 700 bilhões em novos investimentos 
nesse período. Nada menos que 100 milhões de bra-
sileiros hoje expostos ao esgoto a céu aberto depen-
dem desses investimentos, que se tornam ainda mais 
essenciais após a pandemia. O ponto mais polêmico 
do texto, a abertura do mercado para empresas priva-
das, é na verdade um avanço de grandes proporções. 
No lugar dos chamados contratos de programa atuais, 
celebrados em sua maior parte pelas prefeituras com 
empresas estatais sem metas ou referências técnicas, 
surge o regime de concessão, com licitação.

Apesar de o projeto permitir a extensão por até 
30 anos dos contratos de programa atuais, desde que 
realizada até 2022, serão obrigatórios em qualquer 
caso a incorporação da meta de universalização e o 
atendimento dos critérios técnicos. Fica reduzido, as-
sim, o risco de continuidade de maus serviços.

Outra objeção importante é a de que municípios 
pobres poderão ficar desatendidos. A proposta busca 
resolver o problema ao garantir a competência dos 
estados para definir blocos regionais, de modo a asse-
gurar a universalização. Famílias carentes, além disso, 
terão subsídios e até gratuidade na conexão à rede de 
esgoto.

Os ganhos para o país serão significativos. A pres-
tação de serviços por meio de concessão aumenta a se-
gurança jurídica do setor, pois passam a ser definidos 
de forma clara todos os parâmetros técnicos e finan-
ceiros e as obrigações das concessionárias.

O resultado esperado é a maior atração de di-
nheiro privado, assim como já ocorreu em outras áre-
as, como concessões rodoviárias e transmissão e gera-
ção de energia.

A defesa do regime atual, que mantém dezenas 
de milhões sem esgoto, não se justifica. Decorre de 
preconceito ideológico ou do interesse em manter 
influência política em empresas estatais ineficientes. 
O país não pode mais aceitar conviver com carências 
vergonhosas de saneamento. Acesso a água e esgoto 
para todos é direito básico.

Editorial

Hora do saneamento

Ranking dos Políticos - Facebook

PROPAGAÇÃO VIRAL
O presidente do Tribunal de Contas do 

Estado, conselheiro Guilherme Maluf, tem 
um diagnóstico sobre a falta de preocupa-
ção da população com a Covid-19 no Brasil. 
Para ele, os brasileiros não compreenderam 
a necessidade de manter o afastamento. “A 
população não entendeu muito bem o iso-
lamento social, que é uma ferramenta im-
portantíssima por se tratar de uma doença 
pouco conhecida. Não sabemos o trata-
mento adequado”, disse.

CERCO A PÁTIO
O cerco sobre o prefeito de Rondonópo-

lis, José Carlos do Pátio, é cada vez maior. 
Um pouco do descontentamento é pelas me-
didas de eficácia duvidosa contra o corona-
vírus, como a proibição da venda de bebida 
alcoólica na cidade. Mas o que manchou sua 
imagem foi a operação desencadeada para 
investigar aquisições superfaturadas em 
tempos de pandemia e a compra de respira-
dores falsificados. Em razão disso, tem sido 
grande nos últimos dias a pressão popular a 
vereadores que se colocaram contra a aber-
tura de um procedimento investigatório na 
Câmara.

PROTESTO EM IGREJA
A escadaria de acesso à Igreja de Nos-

sa Senhora do Rosário e São Benedito, em 
Cuiabá, amanheceu com cruzes em home-
nagem a profissionais da Saúde que morre-
ram em decorrência do novo coronavírus. 
Além das cruzes, faixas também lembra-
vam que o Brasil é o país com mais mor-
tes destes profissionais. “Quantos mais têm 
que morrer para você se cuidar?”, dizia uma 
das faixas. A iniciativa é da Rede Nacional 
de Médicos Populares e outros profissio-
nais de saúde.

Crédito: Sinop Mil Grau/Instagram
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“A proposta busca resolver o problema ao 
garantir a competência dos estados para de-
finir blocos regionais, de modo a assegurar a 
universalização

“

Flavinho estava aos prantos, desespera-
do, recém-noivado. Lá estava ele, recebendo 
a notícia que a bela noiva estava entre a vida 
e a morte. Os médicos lhe pediram paciên-
cia, mas nada o consolava. Amélia havia 
sido diagnosticada com Covid-19, e, para 
piorar a situação, era asmática, portanto fa-
zia parte dos grupos de risco. Mas Flavinho 
sabia que a culpa era dele, e só dele. Que fora 
advertido, e mesmo assim não se conteve, e 
por mais que negasse, era igual a todos os 
homens, infiel, e quanto mais tentava repri-
mir seus desejos por um rabo de saia, mais 
ele aprontava.

Sentado no saguão do Hospital, tomado 
de remorso, Flavinho relembrou os fatos que 
levaram a desgraça de sua amada. Tudo co-
meçou na feira, aquela de domingo, aonde 
as famílias, casais e idosos vão comer pas-
tel, comprar frutas e verduras fresquinhas, 
e para paquerar. Sim, flertar. Foi lá que ele 
conheceu Amélia, na flor da idade, cheia de 
sonhos, uma loira com sorriso lindo.

Apresentou-se como advogado recém-
-formado. Amélia era cerimonialista de 
casamento, os pais tinham uma agência 
de festas e decoração. Foi amor à primeira 
vista. As amigas advertiram Amelinha que 
Flavinho era galinha. Mas ela não dava ou-
vidos, estava cega de amores.

Logo ficaram noivos, e as famílias dos 
noivos organizaram uma festa de noivado 
fantástica, com direito a cascata de cham-
panhe e sushibar, e tudo mais que era chic. 
Flavinho sabia que tinha uma cunhada, 
nunca a vira pessoalmente. Ela morava fora, 
era comissária de bordo, viajava o mundo 
todo, mas tirou alguns dias de férias para 
prestigiar o noivado de Amélia.

A cunhada era o oposto da irmã, pois se 
vestia sensualmente, gostava de dançar, ex-
trovertida, e não tirou os olhos de Flavinho. 

Este queria saber tudo da cunhada, o que 
gostava, qual o lugar mais exótico que este-
ve, e logo se viu louco de desejo pela cunha-
da, chegando a confidenciar para um amigo 
íntimo na festa: “a mulher mais gostosa é a 

cunhada gostosa”.
Passados os dias, não tirava a cunhada 

dos mais selvagens desejos, até quando fazia 
amor com Amélia, fantasia com a cunhadi-
nha. Chegou a ir ao psiquiatra, mas ele lhe 
recomendou a extrair os dentes do siso. Pas-
mem. Pagou a consulta e não deu ouvidos ao 
doutor.

No escritório onde trabalhava, a secretá-
ria lhe informou que sua cunhada estava na 
sala de espera, e uma ansiedade misturada 
com medo tomou sua mente. Ficou se per-
guntando se ela descobrirá alguma de suas 
escapadas ou algo pior. Mas conteve as emo-
ções e mandou entrar a cunhadinha, que foi 
logo dizendo que sabia que tipo de homem 
Flavinho era, e que a irmã, uma sonsa, nunca 
saberia aproveitar o lindo noivo.

Flavinho sentiu que era seu grande dia, 
mandou a secretária encerrar o expediente 
e ir para casa, e falou que iria tratar de de-
talhes do casamento com a cunhada. E as-
sim que ficaram a sós, ele que se achava o 
garanhão, foi surpreendido por uma mulher 
dominadora, uma devoradora de homens, se 
sentiu um menino diante de tanta experiên-
cia e apetite sexual.

No outro dia soube que a cunhada partiu, 
voltou ao trabalho. Rio de Janeiro com esca-
las em Madrid e Roma. ‘A vida de uma comis-
sária não para nunca’, pensou. Nos dias que 
se passaram não se sentiu bem. Foi diagnos-
ticado com Covide-19, mas teve apenas sin-
tomas leves e logo foi liberado, mas teria que 
ficar de quarentena. Mas achou que era uma 
gripezinha, e pediu para a noiva cuidar dele 
em casa por alguns dias, passando a doença 
para ela.

Ensina o sábio: “A insensatez é pura exi-
bição, sedução e ignorância”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma 
pandemia: o grande dia

Com que nome eu salvei?
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mais”. E assim como político em campa-
nha, ficamos apenas na “promessa” que, 
por alguns momentos, chegamos a acre-
ditar. Mas apenas por alguns momentos.

Somando isso à pressa no dia a dia, 
à quantidade de pessoas com as quais 
convivemos e ao fato de não utilizar-

mos a esmaga-
dora maioria do 
número de nossa 
agenda acaba-
mos, por muitas 
vezes, nos vendo 
com aquela dú-
vida mais do que 
desagradável: 
com que nome eu 
salvei o contato?

Você lembra 
da pessoa, do acontecido, lembra que 
salvou, mas não se lembra o nome. Sabe 
que o contato está ali, mas não consegue 
achar para usar. Na maioria das vezes, 
inclusive, quando você consegue identi-
ficar o bendito em meio aos outros con-
tatos de sua lista já não precisa mais.

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/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!
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Procure organizar sua agenda de contatos de uma forma que 
consiga achar uma pessoa mesmo que não lembre seu nome, 
anotando, ao salvar, alguma característica que facilite a busca, 
como João Borracheiro, Paulo Pedreiro, Ana Salgados e por aí vai. 
Dê seu toque pessoal, separe o nome da identificação com um 
hífen, use parênteses ou algo do tipo. Além de ficar pratico, você 
mantém sua agenda com uma “cara” boa e evita passar o desgosto 
de não encontrar um contato mesmo sabendo que ele está ali.

CLIC 
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

A vida moderna exige muito de nós e 
acabamos, em muitos casos, colecionan-
do contatos. Não estou, necessariamen-
te, falando sobre “contatos influentes” 
ou “bons contatos”. Neste texto vou falar 
sobre contatos na agenda de telefones 
mesmo. Sim, eles estão ali aos montes e 
parecem aumen-
tar a cada dia.

Atualmente 
não temos um “li-
mite” que aterro-
rizava nossas vi-
das alguns anos 
atrás: a quanti-
dade máxima de 
números salvos 
na agenda do ce-
lular. Hoje a coisa 
é praticamente infinita, ilimitada, e en-
quanto você quiser salvar novos conta-
tos o celular vai aceitar tranquilamente.

Isso faz com que não tenhamos a 
preocupação em excluir o “contato” que 
já não é mais “contato”. Com isso você 
tem salvo o telefone do rapaz que con-
sertou o pneu da sua bicicleta alguns 
anos atrás, da moça que vendia salgado 
na porta da empresa que você trabalha-
va alguns há muito tempo, do pessoal do 
lava jato que te atendeu quando você era 
dono de alguma condução que nem se 
lembra mais. Mas para quê se preocupar 
em apagar, dá trabalho, não é mesmo? 
Aí vem a velha “promessa”: “vou pegar 
com tempo e apagar tudo que não é útil 

EDUARDO FACIROLLI

Um motociclista foi flagrado trafegando irregularmente em uma 
avenida de Sinop. O detalhe é que o capacete, item obrigatório para a 
condução de motos, até estava com o jovem, mas pendurado em seu 
braço, protegendo o cotovelo, e não a cabeça, onde deveria estar. Se 
você não cumprir essa regra, vai gerar uma multa de R$ 293,47, 7 pon-
tos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e suspensão do direito 
de dirigir.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

No dia 27 de novembro de 
2018, a prefeitura de Sinop 
assinou contrato com uma 
organização social, Instituto 
Social Saúde Resgate à Vida 
(ISSRV) para que passasse 
a fazer a administração da 
Unidade de Pronto Atendi-
mento de Sinop (UPA 24h) 
e cinco unidades básicas de 
saúde (UBS), contrato que 
passou a entrar em vigor em 
primeiro de dezembro da-
quele ano.

Na época a prefeita de Si-
nop a troca era com o obje-
tivo de melhorar a qualida-
de da saúde no município. 
“Nós estamos trocando a 
administração da UPA para 
o Instituto Vida, pois desde 
o ano passado queríamos 
trocar, mas devido a uma 
liminar não podíamos fazer, 
mas fizemos agora por causa 
do vencimento do contrato. 
Fizemos o processo licitató-
rio e hoje estamos assinan-
do o contrato e o objetivo 
do município é melhorar 
cada vez mais a saúde”, ex-
plicou a prefeita na ocasião.

O valor do contrato assi-
nado foi de R$ 1.979.818,00 
mensais. “A OS não tem taxa 
administrativa e a OSCIP 
tem e já não tendo essa taxa 
já são aproximadamente R$ 
300 mil que o município 
deixa de pagar para a em-
presa e pode reverter para 
os atendimentos de saúde”, 
frisou a prefeita.

Mas naquele mesmo ano, 
no mês de janeiro, o Institu-
to Vida que administra ser-
viços públicos de saúde em 

SINOP | Empresa contratada para gerir a saúde pública de Sinop tem histórico de questionamentos

Contrato iniciado em 2018 foi renovado até 2023 

INVESTIGAÇÃO

Ex-presidente 
da Empaer é 
beneficiado com o
auxílio emergencial

Valdizete Nogueira recebe os R% 600 do 
Governo Federal 

Gilberto Figueiredo endureceu discurso para quem fura 
quarentena

DA REPORTAGEM

O ex-deputado esta-
dual, ex-prefeito de Jaciara 
e ex-presidente da Empresa 
Mato-Grossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Rural 
(Empaer), Valdizete Martins 
Nogueira, está entre os bra-
sileiros que receberam o au-
xílio emergencial de R$ 600 
do Governo Federal. Ele é 
produtor rural.

Em resposta, Nogueira 
negou que tenha recebido o 
dinheiro e afirmou que irá 
pedir uma investigação para 
identificar quem utilizou seu 
nome para sacar os R$ 600 
na Caixa Econômica Federal.

No total, 750 habitantes 
de Jaciara receberam o be-
nefício em maio, totalizando 
R$ 484,8 mil destinados pela 
União, de acordo com dados 
do Portal Transparência. O 
pagamento ao ex-prefeito 
está registrado apenas nesse 
mês. Ainda não há dados de 
junho.

DA REPORTAGEM

O secretário de Saúde 
de Mato Grosso, Gilberto Fi-
gueiredo, por inúmeras ve-
zes desde quando começou 
o crescimento de infectados 
em Mato Grosso, pede que a 
população se proteja e ajude 
a diminuir os casos de Co-
vid-19, ficando em casa. Ele 
agora endureceu o discurso 
e subiu o tom com quem não 
acredita que um dia será in-
fectado.

“Quando a gente era o 
último na lista de infectados, 
o povo falava que estava em 
situação confortável e por 
isso relaxou tudo. Abriu co-
mércio, foi pro bar, fez festa 
e agora estamos sem leitos. A 
culpa é da população. Quem 
não ficar em casa, vai ter di-
ficuldade em ter respirador 
para tratar dele se ele preci-
sar. A nossa subida dos nú-

Da última vez que regis-
trou candidatura a prefeito, 
em 2012 pelo PSD, Valdizete 
declarou à Justiça Eleitoral 
ser dono de uma fazenda de 
200 hectares em Poxoréo, 
com terra nua, avaliada em 
R$ 36,4 mil. 

Ele também registrou 
que tinha R$ 204 mil em 
sua conta corrente, valor 339 
vezes maior que o auxílio 
emergencial. Ele desistiu da 
candidatura em 2012 e a es-
posa dele, Sandra, concorreu 
e perdeu. Ademir Gaspar de 
Lima foi eleito prefeito de 
Jaciara naquele ano.

Antes disso, em 2010, 
Valdizete ficou como su-
plente de deputado estadual 
pelo PP e chegou a ocupar a 
cadeira na Assembleia na le-
gislatura entre 2011 e 2015. 
À Justiça Eleitoral ele decla-
rou a área rural em Poxoréo, 
com o mesmo valor de 2012, 
e também informou que ti-
nha R$ 182,5 mil na conta 
corrente.

meros é culpa do relaxamen-
to. Dos churrasquinhos, das 
festas. Quem faz clandestino 
está errado. Na hora que pre-
cisar do respirador e da UTI 
não vai pra hospital clandes-
tino”, criticou o secretário.

A bronca do secretá-
rio não para por aí. Figuei-
redo ressaltou que não terá 
hospital campanha e quem 
furar o isolamento terá que 
lidar com as poucas vagas 
que tem. “O relaxamento 
é total. O comportamento 
da população é responsável 
pelo crescimento dos casos. 
Tem gente acreditando que 
estava tudo tranquilo, es-
tava confortável. Pergunte 
para quem perdeu um ente 
querido. Pergunte se está 
tranquilo. Está difícil até pra 
dormir, porque uma parce-
la substancial da população 
acha que isso não vai afetar 
ele”, concluiu.

Foto: Divulgação

Mayke toscano/secoM-Mt

Prefeitura renova contrato com ISSRV
e gera questionamentos sobre serviço

Foto: Divulgação

SÓ FALTAVA ESSA...

Em meio à pandemia, deputado
quer criar o Dia do Sorvete

DIZ SECRETÁRIO

“A culpa da falta de leitos é
o churrasquinho e as festas”

Dia do Sorvete deve ser mais relevante que ações para conter pandemia... 

DA REPORTAGEM

Em meio à pandemia 
do novo coronavírus, que já 
matou mais de 300 pessoas 
em Mato Grosso, foi apre-
sentado no último dia 9 de 
junho o Projeto de Lei para 
criar o Dia Estadual do Sor-
vete, que seria celebrado no 
dia 23 de setembro.

De acordo com o autor 
do projeto, Dilmar Dal’Bosco 
(DEM), líder do governo na 
Assembleia Legislativa, no 
Brasil, em 2002, a Associa-
ção Brasileira das Indústrias 
de Sorvete (ABIS) instituiu o 
Dia Nacional do Sorvete. “A 
data é comemorada todo dia 
23 de setembro e foi criada 
com o objetivo de celebrar o 
início das temperaturas mais 
altas do ano, já que o consu-
mo da aumenta muito em 
todo o país”, argumenta.

Em tempo: a data foi 
criada por uma entidade de 

45 municípios brasileiros 
espalhados pelos estados de 
São Paulo, Minas Gerais e 
Mato Grosso foi denuncia-
do pelo Sindicato dos Mé-
dicos de São Paulo (Simesp).

De acordo com o presi-
dente do Simesp, Eder Gat-
ti, apontou que o ISSRV já 
pratica fraudes de relação 
de trabalho entre os médi-
cos atualmente na cidade de 
Osasco (SP), local que a OS 
passou a ter administração 
também.

“O ISSRV administra o 
Hospital Municipal de Osas-
co e os médicos lá traba-
lham sem qualquer tipo de 
contrato. 

Eles estão sujeitos a atra-
sos de pagamento, redu-
ção de vencimentos e até 
mesmo a tomarem calotes. 
Nosso medo é que isso se 
mantenha nos próximos 
contratos e ainda se expan-
da para as novas aquisições”, 
denunciou Gatti em 2018.

Dois anos se passaram 
desde que acusações contra 
a ISSRV vieram a público e 
neste período de adminis-
tração da saúde pública em 
Sinop também aconteceram 
problemas semelhantes.

O vereador Adenilson Ro-
cha (PSDB), chegou a pro-
tocolar denúncias contra o 
Instituto Vida. 

“Esta empresa contratada 
para gerir a saúde pública de 
Sinop está tratando os fun-
cionários de qualquer jeito, 
reduziu os salários dos pro-
fissionais da saúde. Os téc-
nicos de enfermagem que 
ganham em torno de R$2,3 
mil, a empresa quer pagar 
apenas R$1,3 mil. Muitos 

classe, claro, para fomentar 
a venda. E a discussão deste 
projeto em meio à pande-

Foto: assessoria câMara

mia, além da discussão que 
hora ocupa o tempo dos de-
putados, como a Reforma da 

Previdência, não se justifica 
apresentar tal projeto, neste 
momento.

não sabem ainda se foram 
contratados, pois não foi 
devolvida a carteira de tra-
balho. E tem ainda casos pa-
recidos envolvendo o mes-
mo Instituto em São Paulo”, 
relatou Adenilson.

A desembargadora Drª 
Thalma Rosa de Almeida 
Furlanetti enviou uma no-
tificação informando que os 

assuntos referentes à pro-
teção ao meio ambiente de 
trabalho, segurança e saúde 
do trabalhador seguiriam 
nos autos do Inquérito Civil.

Na sessão da Câmara Mu-
nicipal na tarde de ontem 
(22), o vereador tucano Ade-
nilson Rocha voltou a ques-
tionar o trabalho realizado 
pela ISSRV, onde apontou 

uma possível contratação de 
um psicólogo para atender 
na UPA, mas que segundo 
o parlamentar, não há in-
dícios de psicólogo fazendo 
atendimento no local.

“Contratação de psicólo-
go para atendimento de 20 
horas semanais na UPA. Psi-
cólogo na UPA? Eu nunca vi 
um psicólogo lá na UPA, in-

dagou o vereador.
RENOVAÇÃO
Mesmo com esses e outros 

questionamentos sobre a 
administração da saúde pú-
blica em Sinop, envolvendo 
também o transporte e ma-
nutenção da ambulância, a 
prefeitura resolveu renovar 
o contrato com o Instituto 
Vida por até o ano de 2023. 



AGRONEGÓCIO 
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RALLY DA SAFRA

Produção na safrinha deve
ser de 72,9 mi de toneladas

MUDANÇA DE HÁBITOS

Pandemia aumenta a busca por
imóveis com quintal ou varanda

Informação é da Agroconsult 

DA REPORTAGEM

A produção de milho 
segunda safra 2019/20 deve 
ser de 72,9 milhões de to-
neladas, segundo a Agro-
consult, com base em dados 
coletados nos eventos virtu-
ais realizados pelo Rally da 
Safra. A queda é de 4,5% ante 
a temporada passada, com 
produção recorde, e se deve 
às irregularidades climáticas.

O Rally da Safra é or-
ganizado pela Agroconsult. 
Desde meados de maio, mais 
de 60 produtores que atuam 
nas principais regiões agrí-
colas participaram de uma 
série de reuniões virtuais, 
passando informações sobre 
as condições desta 2ª safra.

“O plantio atrasou em 
Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Paraná, São Paulo e Minas 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

A necessidade de iso-
lamento social definiu a re-
sidência como o lugar mais 
seguro para quem quer pas-
sar incólume pela pandemia. 
Ter, em casa, um quintal; ou, 
no apartamento, uma varan-
da passou a ser desejo, neces-
sidade ou vontade de muitas 
famílias, o que, inclusive, 
acabou por impactar sen-
sivelmente no mercado de 
imóveis, tanto para compra 
como para aluguel.

A Covid-19 deu nova 
conotação à palavra “mo-
rar”. “Quero uma casa com 
quintal, onde, nesses tem-
pos de covid-19, eu possa ter 
uma horta e que haja espaço 
suficiente para a minha fa-
mília praticar seus hobbies. 
Onde tenhamos espaço para 
ampliar nossa liberdade de 

Cálculo é feito com base no peso bruto da carga 

Em MT, decreto altera preço para
produtores sobre o valor do Fethab
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes assinou decreto que 
esclarece o cálculo do Fun-
do Estadual de Transporte e 
Habitação (Fethab) e afasta a 
interpretação de que a con-
tribuição tenha que ser feita 
com base no peso bruto da 
carga.

O decreto do gover-
nador, publicado no Diá-
rio Oficial de quinta (18), dá 
novas providências à Lei 
7.263/2000. A batalha dos 
produtores, encabeçada pela 
Associação dos Produto-
res de Soja de Mato Grosso 
(Aprosoja) é de que a soja 
representa a maior fatia da 
produção de grãos mato-
-grossense.

Atualmente devido ao 
texto da lei vigente, produ-
tores rurais têm encontra-
do dificuldades em relação 
ao recolhimento do Fethab.  
Enquanto estava sendo de-
batida na Assembleia Legis-
lativa, o deputado Xuxu Dal 
Molin (PSC), explicou que 
“a contribuição incide sobre 
a tonelada de soja transpor-
tada, não havendo distinção 

em relação à qualidade, ou 
seja, o peso bruto é conside-
rado para efeitos de cálculo. 
A umidade e outras impure-
zas representam um mon-
tante considerável a cada 
tonelada produzida e poste-
riormente colhida”.

Tudo isso deixava os 
produtores insatisfeitos com 
o que era cobrado. Por conta 
disso, o governador assinou 
o novo decreto, considerado 
uma vitória para a categoria, 
e agora os preços serão trata-
dos assim:

- 1% do valor para milho 
tipo 1 e soja tipo 1 e 2; 

- 1,5% para milho tipo 2;
- 2% para milho tipo 3.
Em nota, a Aprosoja 

agradece o Palácio Paiaguás 
pela assinatura do decreto. 
“A partir de agora, fica evi-
denciado que o produtor 
só deverá contribuir sobre 
aquele volume pelo qual irá 
receber. Aprosoja-MT agra-
dece ao deputado estadual 
Xuxu Dal Molin por encam-
par o pleito dos produtores, 
e fica à disposição dos asso-
ciados caso observem qual-
quer problema regional”, diz 
a nota dos produtores.

MILHO E SOJA | Decreto afasta interpretação de que contribuição tenha que ser feita com base no peso 
bruto da carga
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São R$ 13,5 bilhões a mais se comparado com o 
plano anterior 

Interesse por imóveis rurais aumentou 310%, segundo a 
Imovelweb 

PRODUTORES COMEMORAM

Governo Federal 
autoriza R$ 236
bi para o Plano 
Safra 2020/21
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Produtores rurais po-
derão contar com orçamen-
to de R$ 236,3 bilhões de 
investimentos por meio do 
Plano Safra 2020/2021 lan-
çado oficialmente na última 
semana pelo Governo Fede-
ral. São R$ 13,56 bilhões a 
mais, se comparado com o 
plano anterior que foi de R$ 
222,74 bilhões.

A Associação dos Pro-
dutores de Soja e Milho de 
Mato Grosso (Aprosoja) par-
ticipou da construção do 
planejamento com inúme-
ras propostas, dentre elas a 
equalização da taxa de juros 
do Programa de Construção 
de Armazéns (PCA), e a equa-
lização das taxas de juros do 
crédito agrícola. A Associa-
ção dos Criadores de Mato 
Grosso (Acrimat), setor que 
também é beneficiado, con-
siderou o plano um avanço.

Na sugestão encami-
nhada no dia 7 de abril ao 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), a Aprosoja enfati-
zou o aumento de recursos 
para o PCA, com foco para 
armazéns de até seis mil to-
neladas à taxa de 3,75% a.a.. 
Também fez parte das pro-

postas, a equalização das ta-
xas de juros ao patamar da 
Selic (3,75%), já que nos úl-
timos anos, as principais li-
nhas do Plano Safra tiveram 
juros superiores à inflação e 
à taxa básica de juros da eco-
nomia.

O Plano Safra mostra 
queda de 1% nas taxas para o 
PCA, ficando em 5% a.a. para 
armazéns de até seis mil to-
neladas. O total de recursos 
destinado à armazenagem 
é de R$ 2,2 bilhões, quando 
no plano anterior o inves-
timento total foi de apenas 
R$ 1,8 bilhão. Conforme o 
vice-presidente da Aprosoja 
Mato Grosso, Fernando Ca-
dore, a associação ouviu as 
demandas dos produtores 
e encaminhou as sugestões 
com bastante antecedên-
cia, porém de acordo com a 
necessidade dos pequenos, 
médios e grandes produto-
res associados. “Indicações 
foram envidadas em ofício 
no início abril e inclusive 
foram pautas na imprensa 
nacional, conforme matérias 
publicadas no Valor Econô-
mico. Procuramos agir como 
sempre, ouvindo a nossa 
base e realizando propostas 
que fossem de encontro com 
as necessidades do produtor 
rural”, explicou Cadore.
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Gerais, empurrando o de-
senvolvimento de uma par-
cela significativa das lavouras 
para um calendário de maior 
risco climático. Isso con-
tribuiu para perdas de pro-
dutividade nessas regiões, 
afetadas também pelo baixo 
volume de chuva em abril, 
período em que boa parce-
la das lavouras passava pelo 
estágio crítico de pendoa-
mento”, explicou a consul-
toria em nota. Conforme o 
coordenador do Rally, André 
Debastiani, a produtividade 
média foi de 91,7 sacas por 
hectare contra 101,0 sacas 
por hectare na safra passada. 
“Mesmo assim, os produto-
res estão colhendo bons re-
sultados, devido à elevação 
dos investimentos e do au-
mento de área”.

Ele diz que em Mato 

criação”, disse a intérprete de 
libras Magda Oliva, 46 anos, 
mãe de duas estudantes com 
12 e 20 anos. Por causa da 
pandemia, as três têm ficado 
direto em casa. “Agora, até o 
cachorro parece ocupar um 
espaço enorme. Descobri-
mos que moramos em um 
apartamento muito peque-
no”, disse ela referindo-se ao 
imóvel de pouco mais de 70 
metros quadrados.

A percepção de Magda 
é corroborada pela gerente 
de Marketing Brasil do Imo-
velweb, Angélica Quintela. 
Levantamento feito pela 
empresa, que atua nas 27 
unidades federativas, aponta 
que, em maio, foi registra-
do um crescimento de 19% 
na busca por imóveis com 
quintais, quando comparado 
a abril. “Na comparação com 
maio de 2019, a alta na pro-
cura por esse tipo de imóvel 

Grosso, apesar de alguns 
bolsões de seca no oeste e 
sudeste do Estado, a produ-
tividade será de 108,5 sacas/
hectare (112,5 em 2018/19).

Ainda de acordo com 
a Agroconsult, os preços re-

muneradores do milho e o 
histórico de excelentes re-
sultados nas safras recentes 
estimularam uma expansão 
de 5,2% na área plantada, que 
chegou a 13,3 milhões de 
hectares.

ficou em 96%”, detalhou a 
gerente de Marketing. Além 
disso, houve um aumento de 
20% na procura por imóveis 
com varandas, na compara-
ção a abril.

O levantamento apon-
ta também que, a partir de 

março, houve aumento na 
busca por imóveis rurais. 
Entre fevereiro e março o 
aumento ficou em 52%. En-
tre março e abril, 40%; e, en-
tre abril e maio, mais 23%. 
Na comparação com 2019, o 
crescimento chegou a 310%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020– RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna-se Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA 
REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO BAIRRO 
LIBERDADE – AVENIDA MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT ATRAVÉS DO CONVÊNIO 896149/2019 MINISTÉRIO DO DE-
SENVOLVIMENTO REGIONAL- MDR/CAIXA E MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO-MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇA-
MENTÁRIAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”. Na fase 
de habilitação, a empresa CONTRUTORA DETERRA LTDA, com valor de R$ 
863.595,76 foi declarada habilitada na fase de proposta e habilitação. Peixoto 
de Azevedo-MT, 22 de Junho 2020.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA
Presidente – CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 007/2020

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: LUIZ C. IORIS ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES – ME, no valor total de R$ 83.810,15 (oitenta e três mil, 
oitocentos e dez reais e quinze centavos).

 Juina-MT, 22 de junho de 2020. 
Marcio Antonio da Silva

Presidente  da CPL- Poder Executivo – Juína/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT
EXTRATO DE CONTRATO 47/2020, PREGÃO PRESENCIAL 23/2020.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 47/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS 
PRESENCIAL DIURNO E NOTURNO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E 
FERIADOS, SENDO EM TODOS OS DIAS DO MÊS, SENDO ESSE SER-
VIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT. Contratado: BEHEALTH 
SERVIÇOS MEDICOS LTDA Valor GLOBAL: R$ 440.000,00 (quatrocentos e 
quarenta mil reais) VIGÊNCIA: 22/06/2020 a 22/06/2021. Procurador Jurídico: 
Adriano Bulhões dos Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA-MT
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO 09/2020
REGISTRO DE PREÇO MODO DE DISPUTA ABERTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT, através da sua Prego-
eira Ofi cial, torna público para conhecimento dos interessados, A Retifi cação 
no Edital da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 09/2020, Sistema 
de Registro de Preço, cujo objeto é a: Refere-se à Registro de Preços para 
Futura e Eventual Aquisição de Materiais e EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) para uso no Enfrentamento e combate ao Novo Coronavírus - CO-
VID 19.  Informações disponíveis na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita - MT, no horário das 07:00 hs 
as 12:00, fone: (66) 3574-1404  ou através do e-mail licitacao@novaguarita.
mt.gov.br. O Edital Complementar encontra-se a disposição dos interessados 
no site <https://licitanet.com.br/>  e, Portal Transparência pelo site <https://
www.novaguarita.mt.gov.br/Transparencia/> .

Nova Guarita, MT 22 de junho de 2020
YANA MARIA MARCON
PREGOEIRA OFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020

Tipo: Menor Preço Por Item
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna pú-
blico aos interessados que realizará licitação no dia 07/07/2020, às 08H00, 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRE-
TO CIRCULAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE TRANSPORTE E OBRAS, conforme especifi cações do Edital de Licitação. 
A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito 
à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter 
maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min e no site ofi cial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 22 de junho de 2020.
Luciana Da Silva Betarelo

Pregoeira Ofi cial

Antônio Mafi ni
Prefeito Municipal

Vagas de Emprego
1-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
2- Enfermeira, com COREN ativo;
3-Auxiliar fi nanceiro, com experiência; 
4-Auxiliar técnico, com experiência em insta-
lação e manutenção de internet; 
5-Conferente, com experiência;
6-Zeladora, com experiência;
7-Pintor, com experiência em peças agrícolas; 
8-Motorista e Montador, com experiência;
9-Vendedora, com experiência em boutique; 
10-Vendedora, com experiência em redes 
sociais; 
11-Operadora de caixa, com experiência; 
12-Montador de estruturas metálicas, com 
experiência, disponibilidade para viagens, 
com CNH AB;
13-Soldador, com experiência, disponibilidade 
para viagens;
14-Auxiliar de montagem, com experiência 
em montagem de coberturas; 
15-Pintor, com experiência; 
16-Secretária do lar, com experiência e 
referências; 
17-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período 
diurno e noturno, cursando ensino superior.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 

recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito de 
acordo com o perfi l 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 – e-mail: 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) 

VENDAS
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

ANTONIO LUIZ PIVA, CPF: 247.453.830-53 , torna públi-
co que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso - MT - SAMA, a Licença de Instala-
ção (LI),Licença Prévia (LP)e Operação (LO), da atividade 
principal de Armazém e silo implantada no Município de 
Sorriso - MT, endereço: Gleba Barreiro, Matricula 700. Não 
foi determinado EIA/RIMA

FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA, 
CNPJ nº 09.384.948/0004-05, pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na RODOVIA MT 220 KM 01, Bairro 
Camping Clube, Sinop- MT, torna público que requereu 
perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso, a Licença de Operação Provisória (LOP),  para o 
desenvolvimento de atividades.

TEREZA JOSE NALDO LEAL 91095204149, CNPJ n° 
37.468.563/0001-83 torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Lavagem de 
Veículos (Lava Jato), localizada na Rua das Alamandas, 
N: 166 – Bairro Setor Comercial, município de SINOP-MT.

GUSTAVO BENTO OLIVEIRA 07502875514 – MEI, CNPJ: 
34.560.460/0001-96, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – 
LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO 
para atividades de aparelhamento de placas e execução 
de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pe-
dras, fabricação de artigos de serralheria, exceto esqua-
drias e comércio varejista de vidros, localizado na Rua das 
Primaveras, 1402, Esq. C/ Rua dos Marupas, bairro Jardim 
Jacarandás, no município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

IFORMS ICF FABRICAÇAO DE ARTEFATOS DE ISOPOR 
LTDA, CNPJ n° 33.381.480/0001-37, torna público que re-
quereu junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de 
Mato Grosso (SEMA/MT). As Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para a atividade: Fabrica-
ção de Artefatos de Construção de Isopor para Industria e 
Construção Civil, localizada na Avenida Archimedes Perei-
ra Lima, n° s/n,  Quadra 02, Lotes 38,39– Bairro Cachoeira 
das Garças, município de Cuiabá-MT.

BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A 

CNPJ 35.367.809/0001-30 - NIRE 51300017041 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A, por seu Presidente, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca todos os acionistas, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 de 
junho de 2020, e, pela necessidade de um espaço físico compatível, para comportar todos os acionistas, e 
ainda em observância às orientações de distanciamento social, em razão da atual pandemia de Covid-19, 
doença causada pelo Coronavírus, a assembleia será realizada no auditório da COACEN – Cooperativa 
Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte, localizada na Rodovia MT 242, nº 840, Margem direita, 
Loteamento Valo, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, às 07h:30min, em 
primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital 
social com direito de voto; em segunda convocação às 08h:30min, instalar-se-á com qualquer número. No 
mesmo local e data, será realizada a Assembleia Geral Extraordinária, às 09h:30min, em primeira 
convocação, com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital social 
com direito a voto; em segunda convocação às 10h:30min, instalar-se-á com qualquer número, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

Pauta da Assembleia Geral Ordinária: 

I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e 
contábeis do exercício findo; 

II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, inclusive criação de reservas nos termos 
da lei e a distribuição de dividendos; 

III. Eleger os membros do Conselho Fiscal; 
IV. Fixar a remuneração global dos administradores. 

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:  

I. Deliberar sobre o aumento do capital social, com a reforma do Estatuto Social da Companhia; 
II. Aprovação do laudo de avaliação do imóvel a ser integralizado ao Capital Social; 

III. Aprovação do Acordo de Acionistas. 

Sorriso – MT, 18 de junho de 2020. 
 
 
 

GILBERTO PERUZI  
PRESIDENTE 

19-20-23

Sítio 53ha,
c/ 02 casas e curral 751m².
Inicial 239.521,00 

(PARCELÁVEL)

Fazenda 776ha,
Faz. Rio dos Peixes I.

 Inicial 12.992.467,00 
(PARCELÁVEL)

leiloesjudiciais.com.br/mt
 0800-707-9272

IMÓVEIS RURAIS
EM PORTO DOS
GAÚCHOS/MT

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. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 027/2020, 
destinado  a  aquisição de equipamento rolo compactador, conforme 
Convênio nº 897273/2019, firmado entre Ministério do Desenvolvimento 
Regional - MDR e o Município de Campo Novo do Parecis, teve como 
vencedora a empresa COPEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E 
REPRESENTACÕES LTDA com valor total de R$ 634.000,00 (seiscentos 
e trinta e quatro mil reais).

Recebimento das propostas: a partir do dia 23 de junho de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 29 
de junho de 2020, às 14:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 29 de junho de 2020, às 15:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 29 de junho de 
2020, às 15:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no 
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do 
Coronavírus - COVID-19. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
www.bll.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão 
de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, 
Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 
5138,  o  ed i ta l  na  in tegra  poderá ser  re t i rado pe lo  s i te : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 22 de junho de 2020.

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 040/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 22 de junho de 2020.

Leandro Nery Varaschin

Pregoeira Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2020

Ipiranga do Norte-MT, 22 de Junho de 2020.

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de Pregoeira 
Municipal, designada pela Portaria n.º 002/2020, alterada pela Portaria nº 
029/2020, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará no dia 03/07/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, 
Centro, Ipiranga do Norte – MT, Licitação na Modalidade de Pregão, na 
forma Presencial N.° 026/2020, Tipo Menor Preço Por Item, em 
conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho de 
2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alterações subsequentes e Lei Federal nº. 123/2006, destinada a 
Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros 
Alimentícios de Panificadora, Padaria e Confeitaria destinados a Coffee 
Break, lanches e Outros, para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais de Ipiranga do Norte - MT.', conforme especificações 
constantes no Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e obter 
informações junto ao Depto. de Licitações. O Edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário 
de expediente da Prefeitura, no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
t ransparênc ia ,  aba  PUBLICAÇÕES e  a inda  pe lo  ema i l : 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DO TOMADA DE PREÇO

O Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 17 de Junho 
2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto registro de preço para 
futura e eventual aquisição de material de construção, tintas e 
ferramentas, para atender as Secretarias Municipais, das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 165011, 187087, 834235, 837163, 
837171, MULTUS COMERCIAL LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o 
número 24.753.864/0001-42 no valor de R$ 23.893,80; Itens 177678, 
837131, 837160, STAR PRIME LTDA ME inscrita no CNPJ sob o número 
31.395.164/0001-99 no valor de R$ 10.500,00; Itens 140660, 179206, 
208716, 821374, 824694, 837239, ÁLVARO JOSÉ CAMARGO DA SILVA 
inscrita no CNPJ sob o número 34.035.241/0001- 98 no valor de R$ 
23.717,25; Itens 821319, MARCIA REGINA SILVA GIOPATTO 
06979819836 inscrita no CNPJ sob o número 27.640.756/0001-51 no 
valor de R$ 13.260,00; Itens 165017, 169552, 203021, 821337, 821919, 
824118, 825042, 825046, 834240, 836233, 837133, 837164, T R DA 
COSTA LEITE LTDA inscrita no CNPJ sob o número 34.703.826/0001-39 
no valor de R$ 35.328,50; Itens 175791, 205743, 209723, 820540, 
821349, 826731, 834411, 834412, ANDERSON F. SCHNEIDER & 
SCHNEIDER LTDA-ME inscrita no CNPJ sob o número 24.548.152/0001-
91 no valor de R$ 80.208,00; Itens 219078, 821350, 824111, 824119, 
834229, 834238, 837134, 837149, 837150, 837151, 837152, 837153, 
837154, 837161, 837162, L.D.P.L. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 37.476.686/0001-00 no valor de R$ 
62.672,75; Itens 167065, 821320, 821351, 834234, 834236, 837132, 
837141, 837144, 837145, 837146, 837158, 837159, MUDAR 
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI 
S LTDA inscrita no CNPJ sob o número 14.888.303/0001-05 no valor de 
R$ 49.539,00; Itens 7158, 168247, 176581, 820201, 825060, 825266, 
834410, 837216, 837240, CIMENART COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o número 12.399.023/0001-
08 no valor de R$ 106.797,00. Nova Mutum - MT, 22 de Junho de 2020.

Presidente

Nova Mutum - MT, 22 de Junho de 2020.

Nova Mutum - MT, 22 de junho de 2020.
Marcelo Rodrigo Bragatti

PARA COMPRAS E SERVIÇOS N° 014/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 018/2020
Objeto: contratação de empresa para execução de pavimentação 
asfáltica no acesso aos hangares do Aerodromo Municipal Brigadeiro 
Eduardo Gomes (SDNM)/MT, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 08 de julho de 2020. Horário: 09:00 horas. Tipo: 
Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Presidente da CPL

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de Nova Mutum – MT,  torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 9 de Junho 
2020, com início às 15:15hs, tendo como objeto contratação de empresa 
para prestação de serviços diversos na área da Saúde (Psicologo, 
Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Assistente Social e Terapeuta 
Ocupacional), para atendimento nas unidades pertencentes a Secretaria 
de Saúde,  das quais foram vencedoras as empresas: Itens 830336, 
830653, 836534, 836544, VITALIZE CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 35.932.454/0001-85 no valor de R$ 
355.392,00; Itens 830650, 830652, 836533, 836535, 836536, 836543, 
836621, VINNICIUS ALMEIDA NOBRE inscrita no CNPJ sob o número 
31.875.948/0001-14 no valor de R$ 630.528,00; Itens 830649, VALCIR 
RICARDO CELLONI EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
33.982.607/0001-73 no valor de R$ 84.000,00; Itens 830335, KALITA 
HELENA BARROS TABORDA inscrita no CNPJ sob o número 
33.929.614/0001-01 no valor de R$ 86.400,00; Itens 832719, 832875, 
832876, ANA CAROLINA WOLFF SANTIN inscrita no CNPJ sob o 
número 17.622.336/0001-99 no valor de R$ 157.200,00.

Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2020
AVISO DE RESULTADO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E 
CORRELATOS PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SORRISO – MT, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. 
Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o 
recebimento das propostas: das 14:00 horas do dia 24/06/2020 até as 
08:00 horas do dia 06/07/2020 (horário de Brasília). Data e horário de 
início da sessão: Dia 07/07/2020 as 09:00 horas (horário de Brasília). 
Julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do s i te www.sorr iso.mt.gov.br  ou através do s i te 
www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 47/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
BOTIJÕES, MANGUEIRAS, REGISTROS, RECARGA DE GÁS PARA 
BOTIJÃO P13 E P45 E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS, A SEREM 
UTILIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) 
SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)' CONFORME A SEGUIR PIRAPO 
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF Nº 
01.872.282/0001-80 ITENS VENCEDORA - 839304 - R$149,99, - 839300 
- R$139,99, - 839303 - R$465,99, VALOR TOTAL R$ R$101.345,15 H H 
MAFISSONI EIRELI CNPJ/CPF Nº 29.954.053/0001-23 ITENS 
VENCEDORA - 839298 - R$103,80, VALOR TOTAL R$ R$244.968,00 
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI EPP CNPJ/CPF Nº 
07.693.574/0001-31 ITENS VENCEDORA - 839301 - R$381,99, - 839305 
- R$779,70, VALOR TOTAL R$ R$271.533,60 TECNOPETERS 
INSTALACOES EIRELI CNPJ/CPF Nº 11.185.732/0001-10 ITENS 
VENCEDORA - 839297 - R$2.799,00, - 839307 - R$19,18, - 839306 - 
R$68,90, VALOR TOTAL R$ R$99.785,28 VALOR TOTAL GERAL 
R$717.632,03.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE EMISSÃO DE SENHAS E PAINEL ELETRÔNICO 
PARA GESTÃO DO ATENDIMENTO DA FARMÁCIA CIDADÃO 24 
(VINTE E QUATRO) HORAS DE RESPONSABILIDADE DA 
SESECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE 
SORRISO – MT. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
empresa para fornecimento de equipamento de controle e emissão de 
senhas para facilitar e agilizar o atendimento dos munícipes que buscam 
o atendimento da Farmácia cidadão 24 horas do município de Sorriso-MT. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADO: BELAFORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 
24.296.486/0001-15. VALOR GLOBAL: R$ 5.916,60 (Cinco mil, 
novecentos e dezesseis reais e sessenta centavos). VIGÊNCIA: 50 
(cinquenta) dias.

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 047/2020

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 de Licitação n.º 047/2020.

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA 
PARA COLHEITA DE GRAMA, COM TRATOR REBOQUE E 
OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
SORRISO – MT. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
empresa para locação de máquina com trator reboque e operador para 
realização de “colheita” de grama atendendo demanda da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos do município de Sorriso-MT. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
C O N T R ATA D O :  B A S E  E M P R E E N D I M E N TO S ,  C N P J  N º 
19.410.162/0001-26. VALOR GLOBAL: R$ 6.400,00 (Seis mil e 
quatrocentos reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Pregoeiros

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 048/2020

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Prefeito Municipal

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 de Licitação n.º 048/2020.

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PARANATINGA AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ/MF 03.476.538/0001-65 | NIRE 51.3.0000215-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECIAL DE ACIONISTAS 
- TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE A

Em conformidade com o disposto no Artigo 44, Parágrafo 6º, da Lei nº 6.404/76, 
fi cam convocados os senhores acionistas da Paranatinga Agropecuária S/A 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Especial de acionistas titulares 
de ações preferenciais Classe “A”, a ser realizada, em SEGUNDA CONVOCA-
ÇÃO, às 11 horas, do dia 03/07/2020, na sede social da Companhia, localizada 
na Cidade de Sorriso, Mato Grosso, na Fazenda Paranatinga, na Rodovia dos 
Pioneiros, km 18, bairro Gleba Barreiro, Zona Rural, para deliberar acerca do 
resgate da totalidade das 54.682 ações preferenciais Classe A da Companhia, 
pelo valor patrimonial das referidas ações resgatadas na data de aprovação do 
resgate. Sorriso/MT, 22/05/2020. 

Adilson Santana Borges
Diretor Superintendente.

23,25,26/06/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

VALE DO PEIXOTO 
CNPJ: 02.997.711/0001-08   E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-1017 
Peixoto de Azevedo – MT 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  

 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 013/2020 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa EBER MARTINS BARBOSA, com CNPJ Nº 37.212.091/0001-39, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 017/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de CLINICO MÉDICO GERAL PARA PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HRS SEGUNDA A 
SEXTA, FIM DE SEMANA E FERIADO E SOBRE AVISO EMERGENCIAL – COVID-19 do respectivo 
chamamento público, lote 01 itens 01 e 02, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de junho de 2020. 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

ESTADO DE MATO GROSSO 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  

 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 013/2020 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa EBER MARTINS BARBOSA, com CNPJ Nº 37.212.091/0001-39, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 017/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de CLINICO MÉDICO GERAL PARA PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HRS SEGUNDA A 
SEXTA, FIM DE SEMANA E FERIADO E SOBRE AVISO EMERGENCIAL – COVID-19 do respectivo 
chamamento público, lote 01 itens 01 e 02, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de junho de 2020. 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 
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INSCRIÇÃO N° 013/2020 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa EBER MARTINS BARBOSA, com CNPJ Nº 37.212.091/0001-39, fora julgada APTA 
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SEXTA, FIM DE SEMANA E FERIADO E SOBRE AVISO EMERGENCIAL – COVID-19 do respectivo 
chamamento público, lote 01 itens 01 e 02, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de junho de 2020. 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

VALE DO PEIXOTO 
CNPJ: 02.997.711/0001-08   E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-1017 
Peixoto de Azevedo – MT 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  

 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 013/2020 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa EBER MARTINS BARBOSA, com CNPJ Nº 37.212.091/0001-39, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 017/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de CLINICO MÉDICO GERAL PARA PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HRS SEGUNDA A 
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INSCRIÇÃO N° 012/2020

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXO-
TO, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
a todos os interessados que a empresa A G R MARTINS EIRELI, com CNPJ Nº 
30.727.145/0001-50, fora julgada APTA ao EDITAL N° 017/2020 DA CHAMADA PÚ-
BLICA N° 006/2020 para os serviços médicos, no segmento de CLINICO MÉDICO 
GERAL PARA PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HRS SEGUNDA A SEXTA, FIM DE 
SEMANA E FERIADO E SOBRE AVISO EMERGENCIAL – COVID-19 do respectivo 
chamamento público, lote 01 itens 01 e 02, produzindo desde já seus efeitos legais. 

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de junho de 2020.

GENIFER KAISER
Presidente – CPL

ALINE VANESSA MOCHI
Secretária Executiva do CISVP

 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2020  

CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2020 
CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS PARA PLANTÕES NOTURNOS DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E 12 (DOZE) HORAS 

NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS E SOBRE AVISO EMERGENCIAL  
1. PREÂMBULO 
1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO/MT, por intermédio da sua PRESIDENTE DA CPL, designado pelo ATO NORMATIVO N° Nº 
337/2020, DE 02 DE MARÇO DE 2020, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizado alteração no Edital n° 016/2020 da Licitação Chamada Pública Nº 005/2020, 
com base no que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
2. DO OBJETO 
2.1. Fica retificada a TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS DO ANEXO I, conforme abaixo descrito: 
Onde lia-se: 

ORD. COD. PROCEDIMENTO QUANT. VALOR CREDENCIADO VALOR TOTAL 

01 4798 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL E 
PLANTONISTA, PLANTÕES DE 12 HORAS NOTURNOS 
DURANTE A SEMANA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 
- Consulta Médica de urgência e emergência; 
- Realização de procedimentos ambulatoriais/hospitalares; 
- Realização de Partos Normais; 
- Encaminhamentos de casos necessários para serviços de maior 
complexidade, incluindo solicitação de regulação quando for o 
caso; 
- Prescrição de pacientes internados quando for necessário e 
solicitado pela direção clínica, 
- Evolução e acompanhamento de intercorrência de pacientes 
internados no HRPA e demais necessidades que forem solicitadas 
(afins); 
- Os casos com necessidade de acompanhamento deverão ser 
contra referenciado preenchendo os formulários específicos ao 
profissional que esta referenciando para os serviços especializados 

167 R$ 1.182,50 R$ 197.477,50 

02 4799 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL E 
PLANTONISTA, PLANTÕES DE 12 HORAS DE FINAIS DE 
SEMANA E FERIADO. 
- Consulta Médica de urgência e emergência; 
- Realização de procedimentos ambulatoriais/hospitalares; 
- Realização de Partos Normais; 
- Encaminhamentos de casos necessários para serviços de maior 
complexidade, incluindo solicitação de regulação quando for o 
caso; 
- Prescrição de pacientes internados quando for necessário e 
solicitado pela direção clínica, 
- Evolução e acompanhamento de intercorrência de pacientes 
internados no HRPA e demais necessidades que forem solicitadas 
(afins); 
- Os casos com necessidade de acompanhamento deverão ser 
contra referenciado preenchendo os formulários específicos ao 
profissional que esta referenciando para os serviços 
especializados. 
 

162 
 

R$ 1.337,50 R$ 216.675,00 

VALOR TOTAL   R$ 414.152,50 

Passará a ler-se: 

ORD. COD. PROCEDIMENTO QUANT. VALOR CREDENCIADO VALOR TOTAL 

01 4798 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL E 
PLANTONISTA, PLANTÕES DE 12 HORAS NOTURNOS 
DURANTE A SEMANA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 
- Consulta Médica de urgência e emergência; 
- Realização de procedimentos ambulatoriais/hospitalares; 
- Realização de Partos Normais; 
- Encaminhamentos de casos necessários para serviços de maior 
complexidade, incluindo solicitação de regulação quando for o 
caso; 
- Prescrição de pacientes internados quando for necessário e 
solicitado pela direção clínica, 
- Evolução e acompanhamento de intercorrência de pacientes 
internados no HRPA e demais necessidades que forem solicitadas 
(afins); 
- Os casos com necessidade de acompanhamento deverão ser 
contra referenciado preenchendo os formulários específicos ao 
profissional que esta referenciando para os serviços especializados 

167 R$ 1.280,00 R$ 213.760,00 

02 4799 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLINICO GERAL E 
PLANTONISTA, PLANTÕES DE 12 HORAS DE FINAIS DE 
SEMANA E FERIADO. 
- Consulta Médica de urgência e emergência; 
- Realização de procedimentos ambulatoriais/hospitalares; 
- Realização de Partos Normais; 
- Encaminhamentos de casos necessários para serviços de maior 
complexidade, incluindo solicitação de regulação quando for o 
caso; 
- Prescrição de pacientes internados quando for necessário e 
solicitado pela direção clínica, 
- Evolução e acompanhamento de intercorrência de pacientes 
internados no HRPA e demais necessidades que forem solicitadas 
(afins); 
- Os casos com necessidade de acompanhamento deverão ser 
contra referenciado preenchendo os formulários específicos ao 
profissional que esta referenciando para os serviços 
especializados. 

162 
 

R$ 1.398,00 R$ 226.476,00 

VALOR TOTAL   R$ 440.236,00 

3. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA 
3.1. Fica aberto novo prazo para o recebimento da inscrição e a entrega da documentação que ocorrerão a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do aviso sobre o Edital 
Complementar 001/2020 na imprensa oficial, que ocorrerá de segunda à sexta-feira das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, na Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, 
CEP: 78.530-000, em Peixoto de Azevedo - MT, permanecendo em aberto pelo período mínimo de 01 (UM) ano para quaisquer novos interessados. 
4. DA RATIFICAÇÃO 
4.1. Ficam ratificadas as demais disposições originárias. 

Peixoto de Azevedo MT, 22 de junho de 2020. 
GENIFER KAISER 

PRESIDENTE DA CPL 

ESTADO DE MATO GROSSO 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 013/2020 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa EBER MARTINS BARBOSA, com CNPJ Nº 37.212.091/0001-39, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 017/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de CLINICO MÉDICO GERAL PARA PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HRS SEGUNDA A 
SEXTA, FIM DE SEMANA E FERIADO E SOBRE AVISO EMERGENCIAL – COVID-19 do respectivo 
chamamento público, lote 01 itens 01 e 02, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de junho de 2020. 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 
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Secretária Executiva do CISVP 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

VALE DO PEIXOTO 
CNPJ: 02.997.711/0001-08   E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-1017 
Peixoto de Azevedo – MT 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  

 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
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O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa EBER MARTINS BARBOSA, com CNPJ Nº 37.212.091/0001-39, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 017/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de CLINICO MÉDICO GERAL PARA PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HRS SEGUNDA A 
SEXTA, FIM DE SEMANA E FERIADO E SOBRE AVISO EMERGENCIAL – COVID-19 do respectivo 
chamamento público, lote 01 itens 01 e 02, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de junho de 2020. 
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CORINTHIANS

Quase 80% 
do elenco se 
contaminou 
pela Covid-19

ARTHUR CABRAL

Como o Palmeiras tenta lucro
maior agora com meta batida

Foto: Daniel augusto Jr.

Foto: FC Basel

Foto: alexanDre ViDal

Elenco do Corinthians tem 27 atletas e soma 21 casos 
positivos para Covid 

Arthur Cabral será comprado em definitivo pelo Basel Gerson em treinamento do Flamengo 

DA REPORTAGEM

O Corinthians detalhou 
os resultados dos testes fei-
tos para averiguar a presença 
do novo coronavírus no cor-
po de pessoas ligadas ao clu-
be e, principalmente, ao CT 
Joaquim Grava. O número é 
ainda mais espantoso do que 
o divulgado anteriormente. 
Dos 190 exames realizados, 
inclui-se familiares neste 
grupo, 55 deram positivo 
para Covid-19.

Além dos oito jogadores 
afastados, outros 13 tiveram 
a doença e já conseguiram se 
recuperar. O elenco tem, ao 
todo, 27 atletas. Ou seja, 77,7% 
se contaminou, apesar da pa-
ralisação do futebol. Jô, que 
está no Rio de Janeiro, ainda 

DA REPORTAGEM

O gol marcado por Ar-
thur Cabral neste domingo 
não evitou a derrota do Ba-
sel para o Luzern, mas fez 
o atacante atingir a meta de 
12 gols, estabelecida no con-
trato de empréstimo, que 
obriga o clube da Suíça a 
comprá-lo em definitivo do 
Palmeiras.

A venda está sacramenta-
da em 4,4 milhões de euros 
(cerca de R$ 26 milhões na 
cotação atual). Em função 
das dificuldades financeiras 
decorrentes da pandemia do 
novo coronavírus, os clubes 
ainda discutem um meio-
-termo quanto ao parcela-
mento.

Apesar de não receber o 
montante de imediato, o Pal-
meiras diz ter fechado acor-
do com o clube suíço para 
eventualmente lucrar ainda 

não foi examinado.
Entre membros da co-

missão técnica e staff, o nú-
mero de 21 casos se repete. 
Quatro estão afastados e 17 
recuperados. Dos funcioná-
rios do CT, além do massa-
gista Raimundo “Ceará”, que 
está hospitalizado e já pre-
cisou ficar na UTI, mais 12 
profissionais conseguiram se 
safar depois de serem conta-
minados. Todos os exames 
foram feitos entre 18 e 19 de 
junho. 

A nova bateria de testes 
ainda não tem data progra-
mada para acontecer.

Nesta segunda-feira, os 19 
jogadores livres do corona-
vírus foram ao CT Joaquim 
Grava para retirar os Equi-
pamentos de Proteção Indi-

mais no futuro: terá direi-
to a 30% do valor da próxi-
ma venda do atacante de 22 
anos. Paralelamente às con-
versas com o Basel, a direto-
ria agora começará a discutir 
qual quantia será repassada 
ao Ceará, que no ano passa-
do vendeu 50% dos direitos 
econômicos do jogador (por 
R$ 5,5 milhões) e manteve a 
outra metade. 

O Palmeiras quer aumen-
tar sua participação no valor 
pago pelo Basel e, conse-
quentemente, repassar me-
nos da metade para o Ceará. 
Essa operação, porém, inde-
pende do acerto com o clube 
suíço.

No período em que vestiu 
a camisa alviverde, Arthur 
Cabral teve poucas oportu-
nidades. Sob comando do 
técnico Luiz Felipe Scolari, 
o atacante disputou apenas 
seis jogos e marcou um gol.

vidual (EPIs), que se tornarão 
de uso pessoal no dia a dia, 
além de materiais de treino, 
como uniformes e chuteiras, 
que serão conduzidos e hi-
gienizados pelos atletas em 
suas casas.

Hoje, os atletas liberados 

para o trabalho começarão a 
bateria de avaliações físicas, 
testes bioquímicos e fisioló-
gicos para o retorno às ativi-
dades. A partir de 1º de julho, 
todos estarão autorizados a 
treinar normalmente no CT, 
com os devidos cuidados.

DA REPORTAGEM

Que Gérson é o jogador 
mais falado do Flamengo 
no mercado, não é novi-
dade para ninguém. Mas a 
chegada ou não de propos-
tas do exterior não é o único 
tema a ser debatido no dia a 
dia do volante rubro-negro. 
Uma ação na CBF definirá o 
futuro da relação com um 
empresário italiano, que 
requer seus direitos de par-
ticipação em novas transa-
ções.

Explica-se: além do pai, 
Marcão, Gérson tem con-
trato de representação com 
a P&P Sport Management, 
empresa com sede em Mô-
naco, e de propriedade de 
Federico Pastorello. Recen-
temente, o atleta e seu pai 
entraram com notificação 
na Câmara Nacional de Re-
solução de Litígio (CNRD) 
na CBF alegando a nulidade 
do documento.

Entenda o imbróglio na 
Câmara de Litígio da CBF:

- Gérson entrou com no-
tificação alegando anulação 
do contrato pelo empresá-
rio Federico Pastorello não 
ter licença para atuar no 
Brasil no ato da assinatura;

- P&P Sport Manage-
ment respondeu com ação 
requerendo a validação do 
contrato e a exigência de 
participação em qualquer 
negociação futura.

O argumento é de que, 
no ato da assinatura, Pas-
torello não tinha a licença 

IMBRÓGLIO NA CBF

Gérson e empresário 
italiano discutem 
validade de parceria

da confederação brasileira 
para desempenhar a função 
no país. Informado da no-
tificação, o italiano contra-
golpeou e entrou com uma 
ação na própria CNRD em 
busca de seus direitos.

No texto, a P&P pede 
a validação do contrato, o 
que exige sua participação 
em qualquer negociação 
que venha a acontecer. Os 
empresários alegam ainda 
que o acordo é de exclusivi-
dade. Gérson e o pai já estão 
cientes da ação.

A empresa com sede em 
Mônaco tem em sua carte-
la de clientes uma série de 
jogadores jovens em clubes 
europeus. O nome mais ba-
dalado é o do belga Romelu 
Lukaku, de 27 anos, atual-
mente na Inter de Milão e 
com passagens por Man-
chester United e Chelsea. O 
experiente argentino Zaba-
leta também trabalha com 
a P&P.

Recentemente, o pai de 
Gérson revelou que clu-
bes europeus prometiam 
apresentar propostas pelo 
jogador na próxima janela 
de transferências, citando 
Chelsea e Borussia Dort-
mund. No cenário atual, 
qualquer negociação corre 
o risco de gerar imbróglio 
judicial. Em 2019, Marcão 
esteve no Ninho do Urubu 
acompanhado de Neymar 
pai, a quem atribuiu uma 
parceria para gerir a carrei-
ra do filho. A união nunca 
foi oficializada.
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Bubba Wallace é ameaçado de
morte após protesto racista
DA REPORTAGEM

Uma ameaça racista 
contra o piloto Bubba Walla-
ce fez a Nascar abrir uma in-
vestigação no fim de semana. 
Após carreata de um grupo 
de americanos em favor da 
bandeira associada por mui-
tos ao racismo e à escravidão 
nos Estados Unidos, uma 
corda com laço foi encontra-
da na garagem da equipe do 
piloto, uma alusão ao enfor-
camento, forma cruel como 
milhares de negros foram 
assassinados durante o perí-
odo de segregação racial no 
país.

A manifestação com 
muitas bandeiras confede-
radas aconteceu do lado de 
fora do circuito de Talladega, 
no Alabama, onde foi reali-
zada a prova GEICO 500. A 
Nascar adotou a proibição do 
uso nos circuitos após Bubba 
se manifestar semanas atrás 
em meio aos protestos con-
tra o racismo no mundo.

“O desprezível ato de 
racismo e ódio me deixa tris-
te e serve como um lembrete 
doloroso de quanto mais te-
mos que ir como sociedade 
e quão persistentes devemos 
ser na luta contra o racismo. 
Nada é mais importante e 
não será dissuadido pelas 
ações repreensíveis daque-
les que procuram espalhar 
o ódio”, declarou Bubba em 
suas redes sociais.

A Nascar manifestou 
indignação com o ocorrido e 
abriu investigação imediata 

para identificar os responsá-
veis. De acordo com a CNN, 
a área de garagem onde a 
corda com laço foi encon-
trada é restrita ao pessoal es-
sencial, que inclui equipes de 
corrida.

“No final da tarde, a 
NASCAR foi informada de 
que uma corda com laço foi 
encontrada na garagem da 
equipe 43. Estamos angus-
tiados e indignados e não 
podemos afirmar com força 
suficiente o quão seriamente 
levamos esse ato hediondo. 
Iniciamos uma investigação 
imediata e faremos tudo o 
que estiver ao nosso alcan-
ce para identificar a pessoa 
responsável e eliminá-la do 
esporte. Não há lugar para o 
racismo na Nascar, e esse ato 
apenas fortalece nossa deci-
são de tornar o esporte aber-
to e acolhedor a todos”, diz a 
nota oficial da organização.

Muitas atletas manifes-
taram repúdio e deixaram 
mensagens de apoio ao úni-
co piloto negro da Nascar. 
Um deles foi Lebron James, 
astro do Los Angeles Lakers 
que tem sido um dos prin-
cipais ativistas esportivos na 
luta contra o racismo.

“Doentio! Meu irmão 
Bubba, saiba que você não 
está sozinho! Estou aqui com 
você e com todos os outros 
atletas. Eu só quero continu-
ar dizendo como estou orgu-
lhoso de você por continuar 
defendendo a mudança aqui 
na América e no esporte! 
Nascar, eu também te saúdo”.

Foto: Chris graythen

Bubba Wallace, no momento do hino nacional americano

NASCAR | Uma corda de enforcar é encontrada na garagem da equipe do único piloto negro da categoria
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VIU ESSA?

Faixa na entrada de Poxoréu alerta
sobre visitas durante pandemia

SORRISO

Operação combate pesca predatória

ITAÚBA
Colisão entre carreta e carro 
deixa um morto na BR-163

Foto: Divulgação

Foto: Só NotíciaS

Foto: aSSeSSoria

Faixa orienta pessoas a não visitarem famílias durante a pandemia 

Acidente foi registrado na noite de domingo 

Ao final, serão 15 mil cestas básicas entregues 

DA REPORTAGEM

Uma faixa estendida 
pela Prefeitura na entrada 
de Poxoréu alerta os turis-
tas sobre a visitação durante 
o período de pandemia do 
novo coronavírus. “Você está 
vindo visitar sua família? Se 
você realmente a ama, volte 
para sua casa, a saudade não 
mata, mas a Covid-19 sim”, 
diz a mensagem.

De acordo com a Pre-
feitura, a mensagem é uma 
forma encontrada para 
orientar as pessoas a ficarem 
em casa e proteger as pes-
soas que ama. O município, 
conforme dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), tem uma 
população estimada em 16,2 
mil pessoas.

Um novo decreto assi-
nado pelo prefeito Nelson 
Antônio Paim, no sábado 
(20), proíbe a circulação de 
pessoas no município ao sá-
bados, domingos e feriados, 
exceto para casos de urgên-
cia e emergência relaciona-
dos à saúde devidamente 
comprovados. Com exceção 
de farmácias, drogarias e ve-
terinárias, todas as empresas 
devem ser fechadas durante 

DA REPORTAGEM

Uma ação conjunta pro-
movida na última semana 
teve como objetivo garantir 
a preservação ambiental em 
Sorriso. Às 4h, profissionais 
do Corpo de Bombeiros, da 
Polícia Militar, do Ciopaer, 
do Núcleo Integrado de Fis-
calização (NIF) e da Defesa 
Civil da Prefeitura atuaram 
no combate à pesca predató-
ria no Rio Teles Pires.

Comandante da 10ª 
Companhia Independente 
de Bombeiros Militar Alves 
Daroit, o capitão BM Eraldo 
das Neves Moura explica que 
foram retiradas redes, arma-

SÓ NOTÍCIAS

Um grave acidente foi 
registrado na BR-163 no iní-
cio da noite de domingo (21) 
sobre a ponte do Rio Renato, 
em Itaúba. De acordo com a 
Polícia Militar, uma pickup 
GM Montana e uma carreta 
Man, branca, se envolveram 
na colisão. O condutor do 
veículo, Clodoaldo Lima da 
Silva, 28 anos, morreu ainda 
no local. O motorista da car-
reta não precisou de atendi-
mento médico.

A rodovia ficou com-
pletamente interditada por 
algumas horas segundo a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). Diversas carretas, ca-
minhões e carros ficaram 
parados nas duas pistas. A li-

beração só ocorreu por volta 
das 23h. A possível causa te-
ria sido uma ultrapassagem 
indevida.

“(A ultrapassagem) Foi 
feita pela Montana. É proi-
bida pela legislação fazer 
ultrapassagem sobre pontes. 
Além disso, também há fai-
xa dupla. Foram necessários 
dois guinchos para retirar o 
caminhão e carro do local”, 
destacou o agente da PRF, 
Nilton César Belucio Ama-
ral, ao site Só Notícias. 

Uma equipe da Perícia 
Oficial e Identificação Téc-
nica (Politec) de Sinop fez as 
análises das circunstâncias 
de como ocorreu o acidente. 
O carro ficou completamen-
te destruído e a carreta teve 
danos na parte frontal.

DA REPORTAGEM

O prefeito de Lucas do Rio 
Verde, Luiz Binotti, assinou 
um novo decreto, na última 
sexta-feira (19), estabelecen-
do novas restrições durante 
a pandemia do novo coro-
navírus. Foi determinado o 
fechamento, de 22 a 28 de 
junho, de parques públicos 
e privados, praças públicas, 
festas e eventos com qual-
quer número de pessoas, 
salões de cabeleireiros, bar-
bearias, centros de estética e 
estabelecimentos similares, 
sorveterias e bares.

Conforme o decreto, até 
domingo, restaurantes e lan-
chonetes poderão funcionar 
normalmente durante o dia 
desde que permitido em seu 
alvará, mas a partir das 18h 
até às 21h30 só serão permi-
tidos sistemas de entrega ou 
venda no balcão. As lojas de 
conveniência devem funcio-
nar até às 21h30 e não po-
dem permitir o consumo no 
local.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a expectativa é que, com 
os decretos já em vigor e este 
novo, haja uma diminuição 
no índice de crescimento de 
casos confirmados da doen-
ça no município e que não 
sejam necessárias medidas 
mais rígidas. Lucas do Rio 
Verde já registrou 279 casos 
confirmados da Covid-19 e 
oito mortes em decorrência 
da doença.

O toque de recolher, já 
estabelecido pelo Decreto 
nº 4.827, passa a ser a partir 
das 21h30 com restrição de 

circulação até às 5h, sendo 
vedado a qualquer cidadão 
a permanência e o trânsito 
em vias, equipamentos e lo-
cais públicos, com exceção 
apenas de trabalhadores das 
áreas de saúde, assistência 
social e segurança pública, 
e de situações em que fique 
comprovada a urgência ou 
emergência.

A Prefeitura informou 
que no dia 28 de junho, 
mercados, supermercados, 
hipermercados, açougues, 
padarias e estabelecimentos 
similares deverão permane-
cer fechados e, nesta data, 
somente poderão trabalhar 
internamente para realizar 
a total desinfecção e limpeza 
de suas instalações internas 
e externas. A recomendação 
de desinfecção e limpeza 
também é feita a todo o co-
mércio do município.

Quanto às medidas de iso-
lamento social e quarentena 
estabelecidas aos pacien-
tes infectados, o descum-
primento delas acarretará 
a responsabilização civil, 
administrativa e penal, nos 
termos previstos em lei. O 
decreto apresenta ainda o 
período de recesso escolar 
dos professores da Rede Pú-
blica Municipal de Ensino de 
15 a 29 de junho.

Conforme o documento, 
e os servidores da prefeitu-
ra trabalharão em turnos de 
seis horas contínuas de for-
ma revezada. O horário de 
atendimento ao público per-
manece inalterado, sendo de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 11h e das 13h às 15h.

Foto: PreFeitura

Novo decreto foi estabelecido em Lucas do Rio Verde

Prefeitura determina fechamento
de parques e comércios em Lucas
CASOS DE COVID-19 | Município já registrou 279 casos confirmados da Covid-19 e oito mortes em 
decorrência da doença

esses dias.
Conforme o decreto, 

também está proibida a ven-
da e consumo de bebidas 
alcoólicas em qualquer ho-
rário. As medidas são válidas 
até o dia 28 deste mês.

TURISMO
SUSPENSO

dilhas e espinheis ao longo 
de 22 km de percurso do rio. 
A operação também resultou 
em um flagrante de pesca 
predatória, com a apreen-
são de barco, apetrechos e a 
condução do pescador, visto 
que a prática é considerada 
crime.

“Nosso foco é sempre 
trabalhar de maneira inte-
grada, somando esforços 
para garantir segurança e 
bem-estar para a população 
sob todos os aspectos, desde 
a preservação ambiental até 
o combate da criminalida-
de”, comenta o secretário de 
Segurança Pública, José Car-
los Moura.

Em maio, a Prefeitura 
também suspendeu a visita-
ção em pontos turísticos. Na 
prática, os infratores serão 
notificados e vão precisar 
assinar um termo. Se essas 
pessoas se recusarem a assi-
nar o termo de infração ou 
não quiserem deixar o lo-
cal, os fiscais podem pedir o 

apoio da Polícia Militar e in-
clusive registrar um boletim 
de ocorrência contra essas 
pessoas.

Além disso, as equipes 
de fiscalização podem apli-
car multa de R$ 140,30 em 
caso de descumprimento das 
medidas determinadas pela 
prefeitura.
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DA REPORTAGEM

Com a suspensão tempo-
rária do atendimento pre-
sencial em 17 cidades, des-
de esta segunda-feira (22), 
o Departamento Estadual 
de Trânsito de Mato Grosso 
(Detran-MT) informa que 
não irá realizar novos agen-
damentos para atendimento 
nessas cidades, pelos próxi-
mos 14 dias, prazo que deve 
durar a suspensão do atendi-
mento.

Os cidadãos que já es-
tavam com o atendimento 
agendado para as referidas 
unidades serão contatados 
pelo Detran-MT para re-
agendamento do atendi-
mento para após o período 
de suspensão. A previsão de 
retorno do atendimento por 
agendamento é para o dia 6 
de julho, sendo que a para-
lisação pode ser estendida, 
conforme determinação es-
tadual. O Detran suspendeu 
o atendimento presencial 
nas seguintes unidades da 
Autarquia no Estado: Cuiabá, 
Várzea Grande, Rondonópo-
lis, Sinop, Sorriso, Tangara 
da Serra, Alta Floresta, Cá-
ceres, Nova Mutum, Pontes e 
Lacerda, Primavera do Leste, 
Porto Esperidião, Nossa Se-
nhora do Livramento, Cam-
po Verde, Confresa, Lucas do 
Rio Verde e Querência.

A medida atende ao de-
creto estadual n° 522, de 
12 de junho de 2020, bem 
como o boletim informativo 
n° 101 da situação epidemio-
lógica do Estado, divulgado 
no último dia 17 de junho 
pela Secretaria de Estado de 

SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO | Detran-MT suspendeu temporariamente atendimento em 17 cidades
Foto: Divulgação

Ciretran de Sinop paralisou atendimento 

Saúde (SES-MT). Os municí-
pios elencados acima foram 
considerados de risco muito 
alto e alto risco de contágio 
do novo coronavírus, con-
forme o boletim da SES-MT.

Conforme o presiden-
te do Detran-MT, Gustavo 
Vasconcelos, a medida tem 
como objetivo resguardar 
a saúde dos servidores e da 
população, e dessa forma 
evitar a propagação do novo 
coronavírus, uma vez que 
são cidades com alto índice 
de registro de contágio pelo 
vírus.

ORIENTAÇÕES
A orientação do Detran-

-MT neste momento de pre-
venção ao novo coronavírus 
é que o cidadão verifique 
sempre se o serviço que ele 
deseja está disponível de for-
ma digital, no site da Autar-
quia (www.detran.mt.gov.br).

Através do site ou pelo 
aplicativo MT Cidadão, po-
dem ser feitas a solicitação da 
segunda via da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), 
troca para a CNH definiti-
va, solicitação da Permissão 
Internacional para Dirigir 
(PID), além da emissão de 
taxas como o IPVA, Seguro 
DPVAT e multas, consulta 
a informações de veículo, 
informações de condutor, 
resultado de Recurso de In-
fração, Certidão Negativa de 
Multa, emissão da Certidão 
de Condutor, validar docu-
mentos e Certidão de Pro-
priedade.

LICENCIAMENTO
Um dos serviços dispo-

Novos agendamentos 
não serão realizados

níveis online é a impressão 
do Licenciamento Anual de 
Veículos, que pode ser feito 
em papel A4, em qualquer 
lugar em que o cidadão te-
nha acesso à impressora e a 
internet. O serviço foi auto-
rizado pelo Denatran e dis-
ponibilizado pelo Governo 
do Estado no site do Detran-
-MT e pelo aplicativo MT 
Cidadão. O documento em 
papel A4 tem o mesmo valor 
jurídico do conhecido “ver-
dinho”, que era impresso em 
papel moeda.

“O cidadão que já tem o 
veículo emplacado em seu 
nome e deseja ter acesso ao 

documento, este ficará dis-
ponível de forma automática 
após o pagamento de todos 
os débitos obrigatórios para 
trafegabilidade do veículo”, 
reforçou o diretor de Veícu-
los do Detran-MT, Augusto 
Cordeiro.

SUSPENSÃO
DE PRAZOS
Conforme a deliberação 

n° 185 de 19 de março de 
2020, do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran), o 
Detran-MT reforça que con-
tinua valendo a suspensão 
do prazo para: transferência 
de propriedade do veículo; 

emplacamento por mudan-
ça de cidade ou município; 
primeiro emplacamento vei-
cular; prazo de validade in-
determinado da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) 
e Permissão para Dirigir 
(PPD), para os motoristas 
que estão com o documento 
vencido desde o dia desde o 
dia 19 de fevereiro de 2020.

HABILITAÇÃO
Para os motoristas que 

estão com a CNH vencida a 
partir do dia 19 de fevereiro 
de 2020, bem como a Per-
missão para Dirigir (PPD), 
estes documentos estão com 

o prazo de validade inde-
terminado, como explica o 
diretor de Habilitação do 
Detran-MT, Alessandro de 
Andrade. “Isso quer dizer 
que, se a CNH do motorista 
venceu em 20 de fevereiro 
de 2020, embora já esteja-
mos no mês de junho, o do-
cumento permanecerá vá-
lido para fins de fiscalização 
de trânsito. Ou seja, o agente 
de trânsito ao abordar um 
motorista com o documento 
vencido a partir da referida 
data, não pode autuar esse 
condutor por estar com a 
CNH vencida há mais de 30 
dias”, destacou.


