
SORRISO

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou Boletim Informativo com o pa-
norama da situação da Covid-19. O documento mostra que 15 municípios 
configuram na classificação com risco “muito alto” para o novo coronavírus, 
entre eles Sorriso, Lucas do Rio Verde, Matupá e Nova Mutum.         Página -7

ORIENTAÇÃO

Reduzindo riscos de incêndio

A Aprosoja-MT iniciou a Campanha de Prevenção a Incêndios 
em Áreas Rurais. O trabalho de conscientização acontece todos os 
anos em parceria com Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, 
com cursos, aulas práticas, e palestras. 
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DivulGação

DivulGação

Durante sessão da Câmara um questionamento referente a um contrato firmado entre a prefeitura de Sinop 
via Secretária de Obras e a empresa Pissinati Empreendimento Ltda para implantação de rede de drenagem 
de águas pluviais na Estrada Jacinta, de acordo com documento que o Diário do Estado MT teve acesso, o va-
lor do contrato é de R$ 2.523.934,99 e ainda se encontra em execução. O que levou o parlamentar a questionar 
a obra foi o aditivo pago pela prefeitura à empresa Pissinati, no valor de R$ 571.032,91.                           Página -3

SINOP

Contrato de obra da prefeitura é
questionado por elevado aditivo 

UHE Sinop
entrega
equipamentos
de informática
A Companhia Energética Sinop 
entregou equipamentos de 
informática para Ipiranga do 
Norte. A aquisição faz parte 
das ações desenvolvidas pela 
Companhia, por meio do Pro-
grama de Apoio aos Municípios 
da UHE Sinop. Os equipamentos 
serão direcionados para a rede 
municipal de ensino.
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A lei em vigor pontua que quinze metros 
de cada lado nas vias federais e estadu-
ais são de responsabilidade exclusiva da 
União e dos estados respectivamente

Depois de insistir em uma inglória refrega com 
os outros Poderes, acirrada em plena emergência 
sanitária e econômica do novo coronavírus, o presi-
dente Jair Bolsonaro deu agora sinais mais concre-
tos de ter acordado para a necessidade de diálogo 
institucional. O envio na sexta (19) de três ministros 
da área jurídica do Executivo —da Justiça, da Advo-
cacia-Geral da União e da Secretaria-Geral— para 
uma conversa com o ministro Alexandre de Mora-
es, do Supremo Tribunal Federal, sugere que uma 
nova estratégia pode ser ao menos tentada.

Nas mãos de Moraes estão inquéritos centrais 
para os interesses do bolsonarismo, o das fake news 
e o dos atos antidemocráticos. Ele não cuida do caso 
do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, que 
envolve o filho mais velho do presidente e é objeto 
do Ministério Público do Rio. Bolsonaro, contudo, 
vinha tratando todas as apurações contra si como 
parte de uma ofensiva coordenada. Para ele e suas 
hostes, Moraes era inimigo. Os temores parecem 
ter mudado de patamar com a recente prisão de 
Queiroz, encontrado na casa de um advogado con-
tratado pelo mandatário e por seu filho Flávio.

O imbróglio, que envolve de suspeitas de des-
vio do dinheiro de funcionários parlamentares 
à intersecção com milícias e o assassinato de Ma-
rielle Franco, nunca deixou de rondar o Palácio do 
Planalto. Agora, contudo, se apresentou à antessala 
presidencial.

Adicionalmente, houve o desfecho das tensões 
em torno do indizível Abraham Weintraub, corre-
tamente demitido do Ministério da Educação após 
repetir ataques e ameaças aos ministros do STF. Sob 
risco de prisão no inquérito das fake news, o ex-ti-
tular do MEC deixou o país logo após o encontro 
de seus ex-colegas com Moraes —e o fez com ajuda 
federal, dado que Bolsonaro só o exonerou quando 
já havia desembarcado em Miami, prolongando as 
facilidades de trânsito dadas a autoridades.

Não se pode dizer, por ora, que o aceno de Bol-
sonaro ao Supremo tenha sido bem-sucedido em 
acalmar os ânimos. Como reportou a Folha, minis-
tros da corte receberam com justificável ceticismo a 
iniciativa, tomada em estágio avançado de um con-
flito abertamente estimulado pelo chefe do Execu-
tivo. O caminho para uma normalização passa pela 
conduta do presidente —e não ter prestigiado atos 
golpistas no último fim de semana é um passo na 
direção certa. É preciso, sobretudo, aceitar que li-
mites e prestação de contas são regras permanentes 
do jogo, não complôs contra a vontade do eleito.

Editorial

Aceno ao STF

Ranking dos Políticos - Facebook

DENÚNCIA DE MENDES
A Promotoria da Defesa do Patrimônio 

Público e da Probidade Administrativa, do 
MPE, promoveu declínio de atribuição para 
o Ministério Público Federal quanto à apu-
ração de suposto desvio de R$ 41 mi, repas-
sados pela União à Prefeitura de Cuiabá. A 
notícia foi instaurada após Mauro Mendes 
questionar a destinação dos recursos pela 
Prefeitura. O promotor Arnaldo Justino da 
Silva explicou que os recursos vieram do 
Fundo Nacional da Saúde e foram repassa-
dos pelo Ministério da Saúde, com presta-
ção de contas perante o Tribunal de Contas 
da União.

ENTRA E SAI
O Diário de Contas do Munícipio que cir-

culou na última terça (23) trouxe a nomea-
ção do novo controlador-geral de Cuiabá, 
Wanderson Arruda de Oliveira. Ele é fun-
cionário efetivo e, antes de assumir o cargo, 
exerceu a função de diretor geral de Con-
trole Interno. A nomeação foi assinada pelo 
prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Wan-
derson, que ficará no cargo interinamente, 
assume no lugar de Carlos Roberto da Costa, 
o “Nezinho”, que deixou o posto por conta da 
disputa eleitoral que se avizinha. Ele é pré-
-candidato à Prefeitura de Nossa Senhora do 
Livramento.

DESMENTIU BOATO
O Governo do Estado emitiu nota para 

esclarecer o que classificou como um “bo-
ato”, de que os equipamentos que estão ar-
mazenados no Ginásio Aecim Tocantins 
seriam para um hospital de campanha. A 
informação circula em um áudio que vem 
sendo compartilhado por aplicativos de 
mensagens. Conforme a Secretaria Estadu-
al de Saúde, os equipamentos serão, na ver-
dade, destinados para as unidades hospita-
lares do Estado, na medida em que os leitos 
hospitalares ficarem prontos.

Crédito: Sinop Mil Grau/Instagram
IMAGEM DO DIA

“Bolsonaro vinha tratando todas as apura-
ções contra si como parte de uma ofensiva 
coordenada. Para ele e suas hostes, Moraes 
era inimigo

“

Como sabemos o período de estiagem 
está chegando no Brasil, especialmente 
na região Centro Oeste onde há maior 
intensificação de seca no período que 
vai de julho a setembro. E como se sabe 
as margens de vias públicas seja elas 
federais, estaduais e ou municipais, são 
responsáveis por 55% a 60% da origem 
dos focos de incêndios florestais em 
todo o país.

E como sabemos, há também uma 
robusta legislação ambiental brasileira 
em vigor no país, muito clara e específi-
ca quanto à responsabilização do poder 
público na confecção de aceiros preven-
tivos contra fogo florestal nas margens 
dessas vias públicas.

A lei em vigor pontua que quinze me-
tros de cada lado nas vias federais e esta-
duais são de responsabilidade exclusiva 
da União e dos estados respectivamente. 
E cinco metros de lado nas vias públi-
cas municipais são de responsabilidade 
pela manutenção dessas margens são 
de cunho exclusivo dos municípios.

Manter estas vias públicas limpas e 
aceiradas preventivamente contra fogo 
florestal nesse período, nas chamadas 
faixas de domínio ou faixa área de ser-
vidão é dever exclusivo dos agentes pú-
blicos das diferentes estâncias de gover-
nos, respectivamente.

Nesse contexto a legislação vigente 
não deixa dúvidas, quanto a responsa-
bilidade por qualquer sinistros que por 
ventura ocorram ou venha ocorrer nes-
ses ambientes por falta de manutenção, 

atribuindo legalmente a responsabiliza-
ção aos gestores públicos no ambiente 
ou do ambiente sinistrado como queira.

No entanto, denota-se comumente a 
falta de procedimentos adequados para 

prevenir, controlar e combater fogo flo-
restal, nas vias e logradouros públicos do 
país, com aceiro preventivo contra fogo 
florestal com antecedência ao período de 
estiagem.

Como se vê, e não podemos esquecer 
de que o dever legal é de competência ex-
clusiva dos poderes públicos, conforme 
determina a Portaria Federal n. 94/98, 
o Decreto Federal 2.661/98, conjugadas 
com os artigos 2º, 14 e 15 da Lei Federal 
6.938/81. Assim como determina o novo 
código florestal brasileiro n.12.651/12.

Portanto senhores gestores a atenção 
na prevenção contra fogo florestal e de-
mais sinistros nas margens de vias pú-
blicas é um dever legal e não deve ser es-
quecido. No entanto, até o que se vê é um 
descompasso entre o que diz os gestores 
públicos e a real situação nas margens 
das vias públicas brasileiras. Na prática 
não se faz aceiro preventivo, isso é um 
fato, sinistro com vida humana continua 
ocorrendo ano a ano no período de estia-
gem país afora, sem a responsabilização 
dos gestores.

Como se vêm estamos em junho de 
2020, o período da estiagem chegou e 
com secura calor e ... As margens das 
vias públicas ainda não foram aceiradas 
preventivamente. Com a palavra as auto-
ridades gestoras.

ROMILDO GONÇALVES É BIÓLOGO E 
PROFESSOR PESQUISADOR EM CIÊNCIAS 
NATURAIS DA UFMT/SEDUC

Fogo nas margens 
de via pública

Notícia exclusiva?
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Mas, como falei, a exclusividade não 
dura muito. A informação “voa” e outros 
veículos vão, também, abordar o assunto.

Mas o que eu quero, de fato, dizer com 
isso? Que se você encontrar a notícia em 
apenas algum lugar e com o passar do 
tempo ela só se proliferar em redes so-

ciais e veículos pouco 
conhecidos provavel-
mente não se trata de 
algo real.

Não acredite em 
tudo que vê e tenha, 
sempre, paciência e 
disposição para pes-
quisar, em outras fon-
tes, tudo que achar 
interessante. Você vai 
ficar impressionado 
com a quantidade de 
notícias falsas publi-
cadas por incontáveis 
veículos pequenos que 
se valem desse tipo de 
artifício para conse-
guir público.

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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Vira e mexe recebo, por algum meio 
digital ou mesmo em conversas com 
amigos, alguma “notícia exclusiva” que a 
pessoa viu (ou ouviu) em um site, jornal 
ou outra fonte praticamente desconhe-
cida. E desde que o mundo é mundo os 
veículos de comunicação dão o “sangue” 
para, de uma for-
ma ou de outra, 
“sair na frente”.

É importante 
ter em mente que 
existe uma dife-
rença brutal en-
tre “sair na fren-
te” e ser o único 
a noticiar alguma 
coisa. Como as-
sim? Simples: se 
você encontrar 
uma notícia em 
apenas um ou em 
poucos veículos 
existem grandes 
chances da in-
formação não ser 
verdadeira.

Vivemos em uma época onde a infor-
mação está a apenas alguns cliques de 
distância de qualquer pessoa, e é insano 
acreditar que alguém vai ter, por muito 
tempo, algo exclusivo.

Sim, em algum lugar a notícia vai 
“aparecer”, alguém vai ser o responsável 
por divulgar, em primeira mão, tudo que 
é noticiado.

ROMILDO GONÇALVES

Mais um motociclista foi flagrado trafegando sem o capacete pelas 
ruas de Sinop. Neste exemplo, o motorista não carregava nem pen-
durado no braço, nem no guidão. Trafegar sem o capacete acaba em 
multa de R$ 293,47, um total de 7 pontos na Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) e suspensão do direito de dirigir.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na sessão ordinária desta 
semana na Câmara Muni-
cipal, o vereador Leonardo 
Visera levou para a tribuna 
um questionamento refe-
rente a um contrato firmado 
entre a prefeitura de Sinop 
via Secretária de Obras e a 
empresa Pissinati Empreen-
dimento Ltda para implan-
tação de rede de drenagem 
de águas pluviais na Estrada 
Jacinta, de acordo com a es-
pecificação no documento 
de contrato 069/2019 que 
o Diário do Estado MT teve 
acesso no Portal da Transpa-
rência do município.

De acordo com o expos-
to no documento oficial, o 
valor do contrato é de R$ 
2.523.934,99 que entrou em 
vigência em 11 de setembro 
de 2019e ainda se encontra 
em execução. 

O que levou o parlamen-
tar a questionar a obra foi o 
aditivo pago pela prefeitura 
à empresa Pissinati, no valor 
de R$ 571.032,91.

Um aditivo contratual é 
um complemento ao con-
trato assinado inicialmente, 
que podem ser alterados 
pela administração pública 
conforme definido no art. 
65 da lei 8.666/93, onde ge-
ralmente essas alterações 
dizem respeito de forma 
mais comum em casos de 
preço e prazo de obras ou 
serviços de entrega.

“Um contrato de R$ 

SINOP | Prefeitura de Sinop fez aditivo em obra de drenagem no valor de R$ 571 mil

50% do valor já pago virou em aditivo 

DESGOSTOSO

Dilmar deixa liderança 
e o Democratas

Problema é com o atual presidente, Fábio Garcia 

Ambos devem devolver R$ 558 mil, mais multa

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na última quarta-feira 
(24), o deputado estadual 
Dilmar Dal’Bosco surpreen-
deu ao entregar seu cargo 
de líder do Governo na As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso. Filiado ao DEM 
desde 2010, Dal´Bosco assu-
miu em fevereiro de 2019 a 
liderança do Governo Mau-
ro Mendes no Legislativo e 
durante esse um ano e meio 
colecionou alguns descon-
tentamentos com a atual 
direção do partido. Além da 
decisão em abandonar a li-
derança na ALMT, Dilmar 
entregou documento ao di-
retório estadual da sigla da 
qual atualmente é o tesou-
reiro, pedindo a sua expul-
são.

O motivo do pedido de 
expulsão se dá pelo fato da 
janela eleitoral já ter se en-
cerrado (em março) e com 
isso, se deixar o partido por 
decisão própria, pode correr 
o risco de perder também o 
seu mandato como deputa-
do, uma vez que a titularida-
de da cadeira é do partido/
coligação e não do candida-
to.

Com o aceite do pedi-
do de expulsão, o deputado 
sinopense poderia migrar 
para outra sigla sem o risco 
de perder seu terceiro man-
dato no legislativo estadual.

No documento enviado 
ao DEM, ele alegou que os 
motivos são pessoais e que a 
decisão é de “caráter irrevo-
gável e irretratável”.

Apesar do caráter ir-
revogável já começou uma 
articulação entre os caci-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Dois ex-secretários de 
Saúde de Sinop foram julga-
dos pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) e tiveram 
as contas de suas gestões 
reprovadas. Entre 2013 e 
2015, Francisco Specian Jú-
nior e Manoelito Rodrigues 
comandaram a pasta sob a 
gestão do ex-prefeito Juarez 
Costa (MDB), e a condena-
ção diz respeito aos recursos 
repassados pela União, via 
Fundo Nacional de Saúde, 
para aplicação na saúde den-
tária, compra e aplicação de 
próteses para a população 
carente.

O colegiado do TCU 
entendeu que houve seis fa-
lhas na prestação de contas 
dos então secretários. Auto-
rização de procedimentos 
ambulatórios nos prontuá-
rios sem a presença de lau-
dos autorizado pelo gestor; 
ausência de prontuários mé-
dicos/odontológicos; pron-

ques da sigla para demover 
Dal’Bosco da decisão. 

Em entrevista ao site 
Olhar Direto, o ex-governa-
dor Júlio Campos, confirmou 
o descontentamento de Dil-
mar e que tentará contornar 
a situação. “Ele realmente 
está chateado com algumas 
situações, mas não é nada 
oficial. Vamos nos reunir 
para contornar isso, pois o 
Dilmar, que já foi presidente 
do partido, é muito impor-
tante para o DEM”, disse.

O MOTIVO DO
DESCONTENTAMENTO

Mesmo com a decisão 
de deixar a sigla e a lideran-
ça do Governo, Dilmar fez 
questão de enfatizar que ain-
da vai continuar apoiando o 
governador Mauro Mendes 
e o presidente da ALMT, 
Eduardo Botelho, ambos do 
DEM. “O problema é com o 
partido, não com o gover-
no. Continuarei ajudando o 
governo. Apoio o deputado 
Botelho na presidência da 
Assembleia e o governador 
Mauro Mendes, que são do 
DEM. O problema é o Fabio 
Garcia na presidência”, dis-
se em entrevista ao site RD 
News. Ele se queixou ain-
da da falta de reciprocidade 
dentro da sigla após o traba-
lho feito pelo partido nesses 
dez anos. “Eu visitei os 141 
municípios de Mato Grosso 
para construir o DEM, no 
tempo que o partido não era 
governo e tinha poucos pre-
feitos e vereadores. Agora, 
eu estava servindo o partido, 
mas não existia reciprocida-
de. Então, que façam bom 
proveito do partido”, con-
cluiu Dilmar.

tuários sem comprovação 
de recebimento de próteses; 
procedimentos ambulato-
riais que não constam nos 
prontuários; e cobrança de 
implantes dentários superior 
à comprovação de raio-X pa-
norâmico final estão entre as 
irregularidades encontradas.

Os ex-secretários têm 
15 dias, válidos a partir da 
notificação, para “compro-
varem, perante o Tribunal, o 
recolhimento da dívida jun-
to aos cofres do Fundo Na-
cional de Saúde”.

Na decisão impetra-
da pela Segunda Câmara do 
TCU, o ministro Raimundo 
Carneiro, relator do caso, 
determinou que R$ 558 mil 
(sem as correções) sejam de-
volvidos aos cofres públicos, 
valor este que deve ser divi-
dido entre Specian e Manoe-
lito. O primeiro deve devol-
ver R$ 481 mil e o segundo 
R$ 77 mil. 

Além desses valores, 
ambos devem pagar multas, 
a de Specian é de R$ 20 mil 

Foto: Marcos Lopes
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Obra na Estrada Jacinta levanta 
questionamentos sobre a prefeitura

Foto: MIcheL aLVIM/secoM-Mt 

INFRAESTRUTURA

Governador apresenta programa 
de concessões rodoviárias

SAÚDE/SINOP

Ex-secretários são condenados pelo TCU

Definição deve ocorrer na próxima semana 

DA REPORTAGEM

Durante a roadshow 
virtual que ocorreu de forma 
virtual na última quarta-fei-
ra (24), o governador Mauro 
Mendes (DEM), apresentou 
a um grupo de investidores 
e executivos do mercado na-
cional, o programa de con-
cessões das rodovias esta-
duais.  Foram apresentados 
os projetos de concessão de 
três lotes de rodovias, num 
total de 512 quilômetros, 
para a prestação dos servi-
ços públicos de conservação, 
recuperação, manutenção e 
implantação de melhorias. 
As concessões têm prazo de 
30 anos.

Durante a reunião, o 
governador Mauro Mendes 
destacou a importância das 
concessões para Mato Grosso 
e o potencial de crescimento 
econômico do Estado, que 
possui vocação eminente-
mente agrícola, sendo o pri-
meiro Estado produtor de 
soja, grande produtor de car-
nes e com forte crescimento 

2.523,00 que está em fase 
de execução, uma lerdeza, 
parece uma tartaruga tra-
balhando naquela estrada 
uma população que já vem 
sofrendo há anos naquela 
região. Agora, a obra com 
20% executada ou trinta, se 
faz um aditivo já de R$ 571 
mil”, indagou o Visera.

No documento aponta que 
houve este ano a inclusão 
de dois aditivos ao contra-
to, um em 06 de fevereiro 
“Para garantir a funcionali-
dade a obra de drenagem de 
águas, de serviços e trecho 
não previstos na planilha 
original, sendo a execução 
de serviços de escavação da 
rede de drenagem”, e outro 
no início do mês de junho, 
no dia cinco, “Consideran-
do que devido a readequa-
ção do projeto e mudança 
do traçado da drenagem 
localizada em uma chácara, 
ocorreu a necessidade do 
acréscimo de quantitativo e 
valor o que gerou um atra-
so na execução”, justificou 
a prefeitura no aditivo do 
contrato.

O vereador questionou 
também o fato se fazer uma 
obra de drenagem sem pre-
ver o serviço de escavação. 
“Mas espera aí, vai fazer 
obra de drenagem e não 
prevê serviço de escavação? 
Mas que projeto é esse? Que 
engenharia é essa? Aí um 
aditivo de R$ 571 mil sen-
do que até agora já foram 
executados R$ 1.300,00 da 
obra, pelo menos do que já 

do Produto Interno Bruto 
(PIB) e da cadeia de transfor-
mação industrial.

“Mato Grosso tem res-
pondido pela exportação de 
R$ 7,7 bilhões, de janeiro a 
maio. Estamos em quarto 
lugar entres os estados brasi-
leiros e estamos responden-
do por 9,1% das exportações 
totais do país nesses primei-
ros cinco meses de 2020. Isso 
mostra a capacidade e com-
petência que Mato Grosso 
tem na produção de proteína 
vegetal e animal”, disse Men-
des, aos investidores.

O governador reforçou 
ainda o trabalho empenha-
do pela atual administração 
para reequilibrar as contas 
públicas, através de políticas 
austeras e controle de des-
pesas, para que Mato Grosso 
pudesse aumentar a arreca-
dação, sanar as dificuldades 
financeiras, mudar a realida-
de fiscal   e se tornar hoje um 
indutor do crescimento.

“Nós conseguimos mu-
dar essa trajetória e o Estado 
voltou para o azul, o que nos 

Foto: GUILherMe KaLVIn/sn

permitiu a reconstrução de 
um novo cenário de equilí-
brio fiscal que será bom para 
Mato Grosso e melhor ainda 
para quem possa contribuir 
com a nossa pujante econo-
mia. Qualquer investidor e 
empreendedor que queira 
aqui aportar seus recursos 
saiba que temos tratado com 
extrema seriedade. Garanto 
que aqueles que quiserem 
terão todo o apoio necessá-
rio, informações dos dados 
da economia do Estado, nos-
so crescimento, o PIB, para 

ver a nossa capacidade de 
crescer. Os números dos úl-
timos anos têm demostrado 
isso”, disse o governador.

Serão concedidos 140 
quilômetros da MT-130, no 
trecho de Primavera do Les-
te a Paranatinga, além das 
rodovias MT-246, MT-343, 
MT-358 e MT-480, nos tre-
chos de Jangada a Itanorte, 
totalizando 233,2 quilôme-
tros. Também serão conce-
didos 138,4 quilômetros da 
MT-220, no trecho entre Ta-
baporã e Sinop.

foi pago. Agora 50% do valor 
já pago virou em aditivo?”, 
questionou. 

Foi feito então, durante a 
sessão, o requerimento de 
convocação do engenheiro 
da prefeitura, responsável 
pela fiscalização da obra 
para justificar os motivos de 
ser dado um aditivo de R$ 

571 mil para a obra. “Então 
o engenheiro, o fiscal seu 
Charles Fagner Riffel para 
que venha nesta Casa justi-
ficar porque foi dado esse 
aditivo de R$ 571 mil no 
que está sendo gasto este di-
nheiro, se não foi ampliado 
nada, a obra ainda não está 
nem pela metade, foi feito 

30% dela e já tem aditivo de 
R$ 571 mil, quantos aditivos 
vai ter? E outra, cadê a equi-
pe de engenharia do nosso 
município?”, questionou Vi-
sera.

“Eles não sabem fazer 
projeto? Não sabem fazer 
previsão? E a empresa que 
ganha? Também não viu? 

Então tem muitas coisas a 
serem explicadas nesse mu-
nicípio. Por isso eu faço essa 
convocação nesta Casa, para 
que ele venha nesta tribuna 
explicar porque foi conce-
dido esse aditivo de R$ 571 
mil, concluiu o parlamentar 
em seu discurso em plená-
rio.

e de Manoelito R$ 7,5 mil. Os 
ex-secretários podem pagar 
de forma parcelada em até 
36 vezes. “Nesse passo, ante 
a inexistência de elemen-
tos capazes de comprovar a 
boa e regular aplicação dos 
recursos, as contas das res-
ponsáveis Francisco Specian 

Júnior e Manoelito da Silva 
Rodrigues devem ser julga-
das irregulares”, concluiu o 
relatório do ministro Car-
reiro do TCU. A decisão do 
Tribunal de Contas da União 
ainda não é definitiva e os 
ex-secretários podem recor-
rer da decisão.



AGRONEGÓCIO 
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DADOS DE MAIO

Sinop tem deflação pelo
segundo mês consecutivo

DESAFIOS

Conectividade no campo será tema
da primeira live do AgriHub Play

Sinop: deflação pelo segundo mês seguido 

DA REPORTAGEM

A pesquisa dos indica-
dores econômicos de Sinop 
realizada pelo Centro de 
Informações Socioeconômi-
cas (Cise) da Unemat, com o 
apoio da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL), apontou 
que em maio a taxa de infla-
ção medida pelo IPC Sinop 
foi de -0,22%.

Com esse resultado, a 
inflação acumulada em Si-
nop nos últimos 12 meses 
alcançou 2,29%. Já no ano de 
2020, a inflação acumula-
da em Sinop está em 0,46%. 
Comparativamente à eco-
nomia brasileira, a taxa de 
deflação na cidade em maio 
foi menos intensa que a de-
flação detectada pelo IPCA, 
divulgado pelo IBGE para 
o mesmo mês, que foi de 
-0,38% para o período.

O IPCA nacional acu-
mulado em 2020 é de -0,16%. 
Já nos últimos 12 meses o 
IPCA ficou em 1,88%, muito 
próximo ao resultado da in-
flação de Sinop para o mes-
mo período. O resultado 
nacional aponta uma infla-
ção abaixo da meta definida 

DA REPORTAGEM

O avanço da tecnologia 
nas fazendas muitas vezes 
esbarra na falta de conectivi-
dade no campo. Para debater 
os impactos desse proble-
ma e algumas soluções para 
superá-lo, o projeto AgriHub 
Play irá realizar uma live 
com especialistas no assunto.

A primeira “Live do 
AgriHub Play” será realizada 
na segunda-feira (30), a par-
tir das 18h30. O painel será 
mediado pelo diretor-exe-

Objetivo é reduzir riscos durante colheita do milho 

Campanha orienta produtores
a reduzir riscos de incêndio
DA REPORTAGEM

A Associação dos Pro-
dutores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja-
-MT) iniciou a Campanha 
de Prevenção a Incêndios 
em Áreas Rurais. O tra-
balho de conscientização 
acontece todos os anos em 
parceria com Corpo de 
Bombeiros Militar de Mato 
Grosso, com cursos, aulas 
práticas, e palestras, porém 
os trabalhos presenciais 
ainda não têm data previs-
ta em função do momento 
atípico de pandemia. Este 
ano, as ações de conscienti-
zação vão ser por meio de 
vídeos informativos, carti-
lhas, cartazes e publicações 
com dicas de cuidados nas 
redes sociais.

Vice-presidente Sul 
e coordenador da Comis-
são de Sustentabilidade da 
Aprosoja-MT, Fernando 
Ferri, destacou a importân-
cia das as ações preventi-
vas para se evitar acidentes 
com fogo durante o perío-
do de colheita do milho. “O 
produtor deve estar atento 
e com uma equipe e má-

quinas preparadas. É uma 
grande preocupação que 
não haja incêndios invo-
luntários e posteriormente 
venham multas e outros 
prejuízos. Por isso, a Apro-
soja todos os anos realiza 
a Campanha. E esse ano, 
em função da pandemia, 
vamos reforçar esse trei-
namento por meio virtual”, 
pontuou Ferri.

Entre as informações 
contidas na Cartilha de Pre-
venção e Combate a Incên-
dio estão as orientações do 
que fazer antes do início da 
colheita e recomendações 
para uma colheita segura. 
Entre elas, deve-se manter 
aceiros limpos nos limites 
da propriedade, no entor-
no da vegetação de reserva 
legal e área de preservação 
permanente e em locais 
que oferecem riscos de in-
cêndios florestais. Também 
verificar condições seguras 
(meteorológica, pessoal e 
material) para o período 
estabelecido de colheita. 
Deve-se evitar o supera-
quecimento da máquina 
colhedora e evitar ações 
que produzam calor exces-

MILHO | Cartilhas e folders digitais serão distribuídos aos 25 núcleos da entidade
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Assunto deve retornar à pauta após o recesso da corteEspecialistas vão debater desafios e apresentar soluções 

FUNRURAL

Julgamento no STF sobre
inconstitucionalidade
deve ficar para agosto
DA REPORTAGEM

Deve ficar para agosto a 
retomada do julgamento da 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (Adin) que trata 
da cobrança do Funrural. Na 
última sessão que discutiu 
o assunto no STF, dia 31 de 
maio, o placar ficou empa-
tado em 5 votos a favor e 5 
votos contrários à constitu-
cionalidade do Funrural. O 
“voto de minerva” será dado 
pelo presidente da casa, mi-
nistro Dias Tóffoli. Na sema-
na passada havia expectativa 
de que o julgamento fosse 
retomado em sessão virtual 
na sexta passada, o que não 
aconteceu. Agora a previsão 
é que a pauta só volte a ser 
discutida após o recesso da 
corte, que vai de 2 a 31 de ju-
lho.

Enquanto isso, enti-
dades que representam os 
produtores rurais se articu-
lam para tentar “convencer” 

o ministro Tóffoli sobre a 
inconstitucionalidade da co-
brança. A Aprosoja-MT, por 
exemplo, encaminhou um 
ofício ao presidente do STF 
destacando que “caso seja 
mantida a constitucionali-
dade, os lançamentos fiscais, 
hoje suspensos, terão pros-
seguimento e milhares de 
produtores em todo o país, 
notadamente pequenos e 
médios, terão sua atividade 
inviabilizada”.

O texto diz ainda que “é 
um dever do Estado garantir 
a soberania alimentar e a se-
gurança nacional através da 
manutenção das mais de 5 
milhões de famílias no cam-
po, a produzir, a manter em-
pregos (mais de 20 milhões) 
e a alimentar o mundo” e 
que, portanto, “também é 
um dever do Poder Judiciá-
rio sopesar os efeitos de suas 
decisões, notadamente ago-
ra, em tempos de crise e de 
incertezas quanto ao futuro”.

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 26 de junho 2020 04 | AGRO | www.diariodoestadomt.com.br

pelo Banco Central. A infla-
ção se contrai rapidamente e 
aguarda os desdobramentos 
da pandemia do novo coro-
navírus.

Este mês, as diferenças 
mais significativas sobre o 
índice de preços em Sinop 
foram decorrentes dos se-
guintes grupos de consumo: 
Alimentação, com aumento 
de 0,29%, Residência, com 

cutivo do AgriHub e contará 
com a presença de Gregory 
Riordan (diretor de tecno-
logias digitais da América 
do Sul na CNH Industrial), 
Alexandre Dal Forno (Head 
de Marketing Corporativo 
& IoT da Tim Brasil), Thiago 
Alves (sócio-proprietário e 
diretor de operações CDN-
TECH) e Pedro Mokfa (coor-
denador de agricultura digi-
tal da Sementes Petrovina). 
As inscrições podem ser fei-
tas pelo site oficial do projeto 
https://agrihub.com.br.

aumento de 0,16% e Edu-
cação que teve aumento de 
0,04%. O grupo de consumo 
Transporte apresentou uma 
redução de -0,76% e o grupo 
Vestuário apresentou uma 
contração de -0,33%.

CESTA BÁSICA
O custo da Cesta Básica 

apresentou pequena varia-
ção. O item passou a custar 

R$ 503,27 no mercado local, 
o que representa um aumen-
to de 1,02% em relação ao 
mês anterior. Este mês, fo-
ram destaques os aumentos 
nos preços médios da fari-
nha (8,41%), do feijão (18,4%) 
e da batata (24,82%). Em con-
trapartida, ocorreram que-
das nos preços médios do 
tomate (-28,46%) e do óleo 
(-7,71%).

sivo (fagulhas, centelhas, 
chamas etc.).

Conforme a equipe 
técnica da Comissão de 
Sustentabilidade da Apro-
soja, é indispensável adotar 
ações de prevenção e seguir 
todas as orientações. O pro-
dutor também deve estar 
atento as legislações que re-
gulam possíveis responsa-
bilizações administrativas, 
cíveis e penais, em caso de 
incêndios involuntários. 

A campanha prevê a 
disponibilização de vídeos 
sobre prevenção e combate 
a incêndios rurais, e ainda, 
distribuição de cartilhas di-
gitais e folders para os 25 
Núcleos da entidade. 

Todo material estará 
disponível também no site 
da entidade aprosoja.com.
br e nas redes sociais ofi-
ciais da entidade.

Lembrando que o Go-
verno do Estado adiantou 
o período proibitivo de 
queimadas na zona rural de 
Mato Grosso para o dia 1º 
de julho e deve se estender 
até 30 de setembro, data 
que pode ser prorrogada 
por meio de decreto.
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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, 
ficam 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.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 020/2020

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe da Pregoeira, torna-se público que realizará no 
próximo dia 09 DE JULHO DE 2020, às 08h00min, na Sede do Consórcio, 
o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 020/2020, com objeto de “REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNI-
CO E CUSTOMIZAÇÃO PARA A ÁREA DE GESTÃO HOSPITALAR, PARA 
ATENDER ÁS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO 
DE AZEVEDO”, localizada na Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvo-
rada, Peixoto de Azevedo-MT, constantes no Termo de Referência, tudo em 
conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram 
e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 020/2020, que poderá ser ad-
quirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@
cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço ele-
trônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Li-
citações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo 
fone (66) 3575-2489.

Peixoto de Azevedo MT, 25 de julho de 2020.

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVP

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 007/2020
CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVICO DE MÉDI-
CO CLÍNICO GERAL AMBULATORIAL DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PLAN-
TONISTA DE 06 (SEIS) HORAS
- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, para A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL AMBULATORIAL DA URGÊN-
CIA/EMERGÊNCIA PLANTONISTA DE 06 (SEIS) HORAS DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA (MATUTINO) DAS 07 AS 13 HRS, E (VESPERTINO) DAS 13 
AS 19 HRS, POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E 
SERVIÇOS, OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL 
DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, conforme descrição detalhada constante da 
Lista de Serviços do respectivo Edital de Chamada Pública n° 007/2020.
- PERÍODO E LOCAL: a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do 
Edital na imprensa oficial, permanecendo em aberto pelo período mínimo de 01 
(um) ano para qualquer novos interessados, na Sede Administrativa do Consór-
cio 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 se-
gunda 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, 25 de junho de 2020
Aline Vanessa Mochi

Secretaria Executiva – CISRVP
Genifer Kaiser

Coordenadora de Compras do CISRVP

  PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 009/2020

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: CAMPOS ENGENHARIA E 
CONSTRUÇOES EIRELI, no valor total de R$ 117.027,99 (Cento e dezessete 
mil, vinte sete reais e noventa e nove centavos). Juina-MT, 25 de junho de 
2020. Marcio Antonio da Silva – Presidente da CPL- Poder Executivo – Juína/
MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N° 010/2020

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: MAICO RIGOTTI EIRELI-ME, 
no valor total de R$ 141.141,29 (Cento e quarenta e um mil, cento e quarenta 
e um reais e vinte nove centavos). Juina-MT, 25 de junho de 2020. Marcio 
Antonio da Silva – Presidente da CPL- Poder Executivo – Juína/MT.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020
Processo Administrativo Licitatório Nº 53/2020

A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira e equipe de 
apoio, nomeada através da portaria Nº 03/2020, torna público para conheci-
mento dos interessados, que na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
23/2020, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL 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 SERVIÇO 
PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. Com abertura marcada 
para o dia 22/06/2020 e homologada no dia 22/06/2020, teve como vencedor 
a empresa:
• BEHEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME cadastrada no CNPJ 
nº 36.161.427/0001-19, por apresentar o valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos 
e quarenta mil reais). 

Santa Carmem, 22 de junho de 2020.
MAITÊ SEHNEM

Pregoeira
Portaria nº 03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 545/2020, 
faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico 
nº 032/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e posteriores 
alterações, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item obje-
tivando “AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA ATRAVÉS DO CON-
VÊNIO 889843/2019/MAPA/CAIXA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO 
DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Sessão 
09/07/2020 - Horário: 09:00 horas (horário de Brasília). Acolhimento das pro-
postas eletrônicas: das 08h do dia 26/06/2020 às 18h do dia 08/07/2020 atra-
vés do site www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço 
abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixo-
todeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br, informações pelo telefone: (66) 
3575-5100, Local: Sala de Licitações no Paço Municipal Milton José Santana, 
situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, 
CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 3042-9909. Peixoto de 
Azevedo/MT, 25 de junho de 2020.

Emerson Nunes Freitas
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020

O Município de Peixoto de Azevedo-MT comunica que em despacho proferido 
no processo de Dispensa de Licitação nº 010/2020, o Sr. Maurício Ferreira de 
Souza, Prefeito Municipal, RATIFICOU a Dispensa de Licitação em epígrafe, 
para a “DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS 
PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO”, da empresa IEDA DO ROCIO WEISS SCHOLTAO 
- COMERCIO - CNPJ nº 30.741.493/0001-81, no valor total de R$ 2.698,00 
(DOIS MIL SEISSENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS ). Para atender 
as necessidades dessa administração. Fundamentação Legal: 13.987 E DE 
ABRIL 2020 ART 21 A. Peixoto de Azevedo-MT, 25 de Junho de 2020.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA
Presidente da CPL

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 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 

VENDAS
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

SANTO SPENASSATTO, CPF 148.448.699-49, torna 
público que requereu à Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso-MT, a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para ativida-
de de: CONDOMÍNIOS PREDIAIS; situado à Av. Natalino 
João Brescansin, 935, b. Centro, em Sorriso-MT. [ RESP. 
TEC. IVAN AP. FERREIRA JR. - Eng. Ambiental e Seg. 
Trabalho (66) 99916-1757 ivan.eng.ambiental@gmail.com 

A empresa AUTO CENTER TUIUIU LTDA, CNPJ Nº 
09.393.051/0001-03 torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA/SINOP, a 
Licença de Operação (LO) para atividade de Serviços de 
usinagem, tornearia e solda, situado na Rua Colombinas, 
nº 1255,sala B, Setor Industrial Norte, Sinop/MT. CEP: 
78.550-538.

MINERAÇÃO COITE LTDA, portador do CNPJ 
17.997.373/0001-81, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
OUTORGA de direito de uso dos recursos hídricos para 
a Central Geradora Hidrelétrica - JATOBÁ, com potência 
instalada de 5,0 MW, situada na zona rural do município 
de Tesouro – MT. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental. I9 Engenharia e Gestão Ambiental (66) 99632-
6668.

CONSTRUTORA BONFANTI LTDA - CNPJ: 
03.944.004/0001-16 torna público que requereu junto a 
SAMA/LRV a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação 
– LI e Licença de Operação – LO para um Condomínio 
Residencial Plurifamiliar com 32 apartamentos localizado 
na Av. das Acácias, Quadra 35, Lote 03A, Setor 10 mu-
nicípio de Lucas do Rio Verde/MT. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE 
FIGUEIREDO SOBRINHO – (65) 9.8402-6157 – eng.nil-
do@gmail.com

ELIESER FENELON PEREIRA inscrito no CPF nº 
025.382.979-82, torna público que requereu junto à Se-
cretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LICENÇA 
PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO para a atividade 
de: Condomínio Residencial, o empreendimento está lo-
calizado na Rua Versalhes, Quadra 10-A Lote 27– Resi-
dencial Paris – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

Ipiranga do Norte-MT, 25 de Junho de 2020.
Simone Machado da Silva

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2020

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio da Comissão de 
Licitação e através de sua Pregoeira Municipal, designada pela Portaria 
Municipal n.º 230, de 22 de Junho de 2020, torna público para 
conhecimento de empresas interessadas que realizará Licitação na 
Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica N.° 004/2020, 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, Lei Federal nº. 
123/2006 e Decreto Federal 10.024/2019, Licitação destinada ao 
“Registro De Preços para Futura e Eventual Aquisição de Caminhão, para 
atender o Convênio n.° 867720/2018, celebrado com a Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM”, conforme especificações 
constantes no Edital. Data para cadastro de proposta: a partir das 11:00h 
do dia 26/06/2020, a abertura de propostas será realizada dia 10/07/2020, 
às 08:30horas, a sessão de disputa, 10/07/2020, às 10h00min, horário de 
Brasília – DF, local: www.licitanet.com.br. O edital poderá ser obtido 
através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba 
PUBLICAÇÕES e ainda poderá ser obtido através do e-mai: 
licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com. Informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira 07h00min às 13h00min, exceto feriados, e através 
do tel. (66) 3588-1566/1538/1473.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Pregoeira Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 

09/07/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 

Norte – MT, Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Presencial n.° 

027/2020, 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 Contratação de Serviços 

Especializados em Manutenção de Iluminação Pública e Predial para 

atender as Necessidades do Município 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 ou obtê-lo no 

site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, Prefeitura 

Municipal - Poder Executivo, aba PUBLICAÇÕES e ainda pelo email: 

licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ipiranga do Norte-MT, 25 de Junho de 2020.

O MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE, Estado de Mato Grosso, CNPJ 
n.º 07.209.245/0001-72, localizada na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. 
Av. Fortaleza, Centro, Ipiranga do Norte – MT, CEP 78578-000, Através da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria 
Municipal nº 196, de 01 de junho de 2020, torna público aos interessados 
que fará realizar CHAMADA PÚBLICA, com o objetivo de selecionar 
empresa do segmento da construção civil, para execução de projetos e 
obras, consubstanciados na produção de 100 (cem) unidades 
habitacionais, residenciais horizontais, em imóvel de propriedade do 
Município, atendendo as especificações do Programa Federal Minha 
Casa Minha Vida, para viabilizar a seleção do município de Ipiranga do 
Norte/MT a implementar o “Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV”, 
disposto na Lei Federal nº. 11.977 de 07 de julho de 2009, que tem por 
finalidade o atendimento exclusivo da necessidade de moradia e em 
conformidade com as condições e especificações constantes neste 
Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações 
junto ao Departamento de Licitações. O Edital poderá ser adquirido na 
Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, de Segunda à 
s e x t a - f e i r a ,  d a s  0 7 h 0 0 m i n  à s  1 3 h 0 0 m i n ,  n o  s i t e : 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link: Portal Transparência ou ainda pelo 
e-mail: licitação@pirangadonorte.mt.gov.br, mais informações através do 
tel. (66) 3588-1473/1566/1538.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020

Presidente CPL

Ipiranga do Norte/MT, 25 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Adisonir Schneiders de Paula

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DO PREGÃO PRESENCIAL PARA OBRAS,

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 059/2020
O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 24 
de Junho 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual aquisição de licença para uso do pacote de 
softwares autodesk arquitecture, engineering & costruction colletionic 
new single user sub eld para atender as necessidades do departamento 
de engenharia e arquitetura, da qual foi vencedora a empresa: Item 
832721, BIM ACADEMY TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 27.404.203/0001-08 no valor de R$ 
79.128,00. Nova Mutum - MT, 25 de Junho de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 

interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 

MT), DO DIA 08 DE JULHO DE 2020 (Conforme Artigo 4º-G da Lei Federa 

13979/2020, incluído através da Medida Provisória nº 926 de 20 de Março 

de 2020), na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizado na 

Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, a abertura do 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2020, objetivando a “CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA TRATAMENTO E COMBATE A 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVD-19), CONFORME 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (NOTA 

INFORMATIVA Nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS), ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS E CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO TERMO DE 

REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE SORRISO – MT”. O julgamento da referida licitação será 

através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 

Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 

horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 

de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 

das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

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° 017/2020 
 

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 SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ Nº 34.920.425/0001-30, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 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° 020/2020 
 

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 
D.M.B DA SILVA, com CNPJ Nº 29.987.569/0001-74, fora julgada APTA ao EDITAL N° 016/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no segmento de MÉDICO CLINICO GERAL 
PLANTONISTA do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 24 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) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

23° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa A G R MARTINS EIRELI, com CNPJ/MF Nº 
30.727.145/0001-50, no valor global de R$ 19.218,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS E 
DEZOITO REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, 
com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MEDICO CLINICO 
GERAL PLANTONISTA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 
016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020, que dispõe sobre credenciamento dos 
serviços por preço fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 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) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

24° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa O. J. ALMEIDA EIRELI, com CNPJ/MF Nº 
36.020.839/0001-39, no valor global de R$ 29.004,00 (VINTE E NOVE MIL E QUATRO 
REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os 
itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL 
PLANTONISTA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 016/2020 
DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por 
preço fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 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) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

25° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - 
CLINICA MEDICA ME, com CNPJ/MF Nº 23.000.320/0001-47, no valor global de R$ 
12.228,00 (DOZE MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS), tendo como fundamento 
o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços 
Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 
005/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 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) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

26° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa D.M.B. DA SILVA, com CNPJ/MF Nº 
29.987.569/0001-74, no valor global de R$ 16.994,00 (DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS 
E NOVENTA E QUATRO REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal 
n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MEDICO 
CLINICO GERAL PLANTONISTA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do 
EDITAL Nº 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 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) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

21° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa M. C. CARVALHO MARQUES - CLINICA 
MEDICA - ME, com CNPJ/MF Nº 17.825.627/0001-84, no valor global de R$ 63.192,00 
(SESSENTA E TRES MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS), tendo como 
fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os itens da Relação de 
Serviços Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 016/2020 DA CHAMADA 
PÚBLICA N° 005/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 
01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 25 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° 021/2020 
 

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 
JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CLINICA MEDICA ME, com CNPJ Nº 23.000.320/0001-47, fora 
julgada APTA ao EDITAL N° 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, produzindo 
desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 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) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – MT 

22° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa J L REIS EIRELI, com CNPJ/MF Nº 
32.639.170/0001-07, no valor global de R$ 29.004,00 (VINTE E NOVE MIL E QUATRO 
REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com o objeto os 
itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL 
PLANTONISTA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 016/2020 
DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por 
preço fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 25 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° 018/2020 
 

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 
O. J. ALMEIDA EIRELI, com CNPJ Nº 36.020.839/0001-39, fora julgada APTA ao EDITAL N° 016/2020 
DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no segmento de MÉDICO CLINICO 
GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 24 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° 019/2020 
 

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 
A G R MARTINS EIRELI, com CNPJ Nº 30.727.145/0001-50, fora julgada APTA ao EDITAL N° 016/2020 
DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no segmento de MÉDICO CLINICO 
GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 24 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) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

20° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2020 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa PHOENIX – GER. ADM. PREST. SERV.SAÚ. 
MED.HOSP. LAB.DIAG. LTDA – ME, com CNPJ/MF Nº 03.642.746/0001-97, no valor 
global de R$ 48.994,00 (QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E 
QUATRO REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, com 
o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MEDICO CLINICO 
GERAL PLANTONISTA, do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 
016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020, que dispõe sobre credenciamento dos 
serviços por preço fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 25 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° 017/2020 
 

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 SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ Nº 34.920.425/0001-30, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 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° 017/2020 
 

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 SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ Nº 34.920.425/0001-30, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 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° 017/2020 
 

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 SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ Nº 34.920.425/0001-30, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 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 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

INSCRIÇÃO N° 017/2020 
 

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 SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ Nº 34.920.425/0001-30, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 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. 
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Peixoto de Azevedo – MT 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

INSCRIÇÃO N° 017/2020 
 

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 SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ Nº 34.920.425/0001-30, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 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. 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

INSCRIÇÃO N° 017/2020 
 

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 SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ Nº 34.920.425/0001-30, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 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 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

INSCRIÇÃO N° 017/2020 
 

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 SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ Nº 34.920.425/0001-30, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 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. 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

INSCRIÇÃO N° 017/2020 
 

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 SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ Nº 34.920.425/0001-30, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 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 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

INSCRIÇÃO N° 017/2020 
 

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 SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ Nº 34.920.425/0001-30, fora julgada APTA 
ao EDITAL N° 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de junho de 2020. 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
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ao EDITAL N° 016/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2020 para os serviços médicos, no 
segmento de MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de junho de 2020. 
 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
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REDUÇÃO DE 56%

Vasco pagará a Nenê R$ 1,2 milhão
para encerrar processo na Justiça

DUAS JANELAS

CBF e clubes adiam período de
transferências de atletas

Foto: Daniel augusto Jr.

Foto: Divulgação

Foto: alexanDre viDal

Nenê deixou o Vasco no começo de 2018 rumo ao São Paulo 

CBF e clubes devem abrir duas janelas até o fim do ano 

Peixe tinha 45 dias para pagar ao Club Brugge pelo 
empréstimo 

DA REPORTAGEM

O Vasco está prestes a 
resolver um grande proces-
so que sofre na Justiça. Ao 
celebrar um acordo com 
redução de 56% no valor da 
dívida, o clube de São Janu-
ário concordou em pagar R$ 
1,2 milhão ao meia-atacante 
Nenê, atualmente no Flumi-
nense.

A proposta, celebrada en-
tre as partes, foi enviada ao 
juiz Marcelo Segal, da 26ª 
Vara do Trabalho do Rio, 
responsável pelo caso. Se 
for homologada, a execução 
imediata deixa de existir, o 
que evita o risco de penhora 
de receitas.

Em maio, Nenê havia 
dado entrada no processo 
contra o Vasco, clube que 
defendeu entre 2015 e 2018. 
A cobrança inicial era de R$ 
2,8 milhões por conta de sa-
lários, férias e FGTS não pa-
gos, multa por rescisão não 
paga, juros e honorários ad-

DA REPORTAGEM

O futebol brasileiro deve 
ter duas janelas de transfe-
rências até o fim do ano. A 
medida foi discutida por vi-
deoconferência entre clubes 
e a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF). 

A primeira janela tinha 
previsão de abertura para o 
próximo dia 1º (quarta-feira 
da outra semana), mas será 
adiada para o fim de julho 
e deve terminar no fim de 
agosto. A segunda janela 
deve ficar para meados de 
setembro e outubro. As datas 
exatas ainda serão definidas 
pela CBF.

As mudanças no cro-
nograma de transferências 
ocorrem para tentar conter 
os efeitos da pandemia sobre 
o futebol brasileiro. Muitos 
clubes tiveram as finanças 
fortemente afetadas e o adia-

vocatícios.
O acordo estabelece ain-

da que o novo valor de R$ 
12,5 milhão será pago via Ato 

mento pode ajudá-los a se 
organizarem.

Fragilizados economica-
mente - pelos efeitos da pan-
demia e por moeda batendo 

Trabalhista - a centralização 
das dívidas trabalhistas do 
clube na Justiça, cujo paga-
mento mensal é de R$ 2 mi-

lhões. Vasco e seu ex-jogador 
reconheceram mutuamente 
apenas as pendências de na-
tureza rescisória.

DA REPORTAGEM

O Santos não cumpriu 
o prazo de 45 dias determi-
nado pela Fifa para pagar 
262,5 mil euros (pouco mais 
de R$ 1,6 milhão na cotação 
atual) ao Club Brugge, da 
Bélgica, pelo empréstimo 
do zagueiro Luan Peres. O 
valor original era de 250 
mil euros (R$ 1,5 milhão), 
mas foi acrescido de juros 
de 5%.

Agora, de acordo com 
decisão da Fifa do dia 6 de 
maio, o Santos está auto-
maticamente proibido de 
registrar novos jogadores. 
O Peixe, porém, já estava 
impossibilitado de contra-
tar por causa de dívida com 
o Hamburgo, da Alemanha, 
pela contratação do zaguei-
ro Cléber Reis.

A decisão da Fifa diz: 
“no caso de o valor devido, 
acrescido de juros nos ter-
mos dos pontos 2. e 3. não 
ser pago pelo reclamado (o 
Santos) no prazo de 45 dias 
a partir da notificação pelo 
reclamante dos dados ban-
cários (...), o demandado 
(o Santos) será banido de 

DA FIFA

Santos não paga 
dívida por Luan Peres 
e recebe nova punição

registrar novos jogadores, 
nacional ou internacional-
mente, até pagar ou pela 
duração máxima de três 
meses inteiros”.

A situação é vista com 
preocupação dentro do 
Santos. Sem condições fi-
nanceiras de quitar as dívi-
das, o Peixe busca alternati-
vas, mas se vê pressionado 
pela Fifa por acumular pu-
nições e outros processos 
por contratação de jogado-
res.

Agora, as punições pelas 
contratações de Cléber Reis 
e Luan Peres estão acumu-
ladas e impossibilitam o 
Santos de registrar qualquer 
jogador. O Peixe, enquanto 
isso, registrou déficit de R$ 
19 milhões no primeiro tri-
mestre de 2020 e não vê luz 
no fim do túnel para quitar 
as dívidas.

De acordo com a deter-
minação da Fifa, o Peixe 
tem três meses, após os 45 
dias, para pagar a dívida por 
Luan Peres. Depois, o caso 
pode ir parar no CAS e se 
tornar uma punição ainda 
maior, como perda de pon-
tos.
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Renato e elenco se manifestam após
acordo com direção: “Nos respeitem”
DA REPORTAGEM

Horas após o Grêmio 
anunciar um acordo para 
parcelar o pagamento de 55% 
dos vencimentos do elenco 
apenas em 2021, foi a vez 
dos jogadores se manifesta-
rem. Em uma série de posta-
gens no Instagram, os atletas 
se defenderam das críticas 
recebidas nas redes sociais 
por não terem reduzido seus 
salários. O técnico Renato 
Gaúcho também se posicio-
nou, em nota oficial.

Liderados pelos capi-
tães Pedro Geromel e Mai-
con, os gremistas publica-
ram uma imagem da nota 
divulgada pelo Grêmio e a 
mesma mensagem: “Antes 
de falarem procurem saber 
a verdade, nos respeitem! O 
acordo foi elaborado pela 
direção e pelo presidente do 
Grêmio”. Em comunicado 
enviado à imprensa, Renato 
Gaúcho também se mani-
festou sobre o episódio e as 
críticas recentes. O treina-
dor afirmou que a comissão 
técnica e o grupo aceitaram 
dois acordos. O primeiro, 
anunciado em abril, para re-
duzir os direitos de imagem 
em 40%, e o segundo, mais 
recente, para reduzir os sa-
lários em 15%. Os valores se-
rão pagos a partir de 2021 e 
2022, conforme comunica-
do publicado pelo Grêmio.

“Em um primeiro mo-
mento, reduzimos 40% dos 
vencimentos. Passados al-
guns meses sem que fosse 
possível voltar à normalida-
de, voltamos a conversar e 

reduzimos mais 15%. Qual-
quer um que diga algo di-
ferente disso está mentindo 
para a torcida do Grêmio. 
Tudo isso só foi possível por 
conta da relação e extrema 
confiança que existe entre o 
presidente Romildo Bolzan, 
a comissão técnica e os jo-
gadores”, diz o treinador em 
nota.

O somatório dos dois 
acordos prevê, no total, o 
adiamento do pagamento de 
55% dos vencimentos de atle-
tas e comissão técnica, com-
binados salários e direitos de 
imagem. O primeiro acordo 
postergou o pagamento dos 
direitos de imagem de abril 
a junho, o que será estendi-
do até setembro. O segundo 
trata de pagamento de 15% 
dos salários de julho, agosto 
e setembro. Os valores serão 
pagos em parcelas de janeiro 
de 2021 a dezembro de 2022, 
conforme comunicado do 
Grêmio. A medida anuncia-
da pelo Grêmio na quarta-
-feira faz parte do plano de 
contingência do clube para 
enfrentar a crise por con-
ta da paralisação do futebol 
no Brasil. De acordo com o 
planejamento do clube para 
enfrentar a pandemia do 
novo coronavírus, o primei-
ro ciclo de estudos iniciou na 
metade de março, quando o 
futebol parou, e encerra no 
próximo dia 30. A segunda 
parte do plano entra em ação 
em 1º de julho e se estende 
até o fim de setembro. Até lá, 
o Grêmio garante estar bem 
acertado com as medidas to-
madas.

Foto: eDuarDo Moura

Pedro Geromel, Maicon, Alisson e Paulo Miranda em treino do Grêmio 

GRUPO | Clube acertou adiamento de pagamentos dos vencimentos com atletas, cobrados nas redes sociais

recordes de desvalorização 
em relação ao euro e ao dó-
lar -, os clubes estimam que 
vão perder mais jogadores 
do que o habitual de outros 

anos. Mesmo em condições 
inferiores de outros anos, 
novos prazos ampliariam 
as possibilidades dos clubes 
brasileiros.
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SINOP

Prefeitura decide fechar
espaços os públicos

NORTÃO

Polícia faz buscas em fazendas
por corpos de 5 desaparecidos

OU COVID-19
5 frigoríficos interromperam 
suas atividades por questões 
comerciais

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Polícia civil

Academias ao ar livre serão lacradas 

Informações são do Ministério da Agricultura 

GCCO busca vestígios dos corpos de desaparecidos 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
determinou o fechamento 
de alguns espaços públicos 
como forma de conter a 
disseminação do coronaví-
rus. Serão fechadas quadras 
de vôlei de areia localizadas 
na praça da Bíblia e a área 
externa do Estádio Gigante 
do Norte, aparelhos de aca-
demia ao ar livre instalados 
em praças, além de parques 
infantis/playgrounds loca-
lizados em praças públicas.

Conforme a prefei-
tura, o uso desses instru-
mentos ficará proibido e 
flagrantes pela utilização 
acarretarão em sanções, 
estando o cidadão sujeito 
às penalidades da lei. Na 
quadra de areia localizada 
na área externa do estádio, 
fechada desde o início da 
pandemia, a fiscalização 

DA REPORTAGEM

Policiais da Gerência 
de Combate ao Crime Orga-
nizado (GCCO) cumpriram 
na manhã desta quinta-feira 
(25) ordens judiciais de bus-
ca e apreensão em duas fa-
zendas em município da re-
gião Norte de Mato Grosso. 
A operação busca corpos de 
cinco moradores que estão 
desaparecidos.

As ações integradas 
que contaram com apoio de 
equipes das forças de segu-
rança de Mato Grosso estão 
ligadas a uma investigação 
que apura as circunstâncias 
do desaparecimento de, pelo 
menos, cinco pessoas em 
União do Sul.

Além das buscas, foram 
realizadas perícias em duas 

SÓ NOTÍCIAS

Cinco frigoríficos sob 
inspeção federal parali-
saram suas atividades em 
maio em Mato Grosso. As 
paralisações não ocorreram 
necessariamente durante 
todos os dias do mês, sendo 
que alguns estabelecimentos 
paralisaram por um período 
e retornaram em seguida. O 
Diário do Estado MT tentou 
levantar quais eram esses 
nomes, mas o Ministério da 
Agricultura não divulgou.

As informações são do 
Ministério, em um relatório 
que mostra o andamento 
dos serviços de inspeção e 
fiscalização de produtos de 
origem animal no país. To-
dos os frigoríficos de Mato 

Grosso eram de abatimento 
de bovinos. O relatório do 
Mapa também afirma que 
somente um funcionário 
teve o diagnóstico da Co-
vid-19 em maio.

No Brasil, 47 abatedou-
ros frigoríficos paralisaram 
as atividades. Destas para-
lisações, 39 foram por mo-
tivos comerciais, não rela-
cionados a transmissão por 
Covid-19 e oito foram em 
decorrência de interdição 
por órgãos externos (Secre-
taria de Saúde, Secretaria do 
Trabalho e Ministério Públi-
co do Trabalho).

Em comparação ao 
mês de abril/2020, houve 
um aumento de 10% no nú-
mero de abatedouros com 
atividades paralisadas.

DA REPORTAGEM

A Secretaria Estadual de 
Saúde (SES-MT) divulgou na 
noite de quarta (24) o Bole-
tim Informativo n° 108 com 
o panorama da situação epi-
demiológica da Covid-19 em 
Mato Grosso. O documento 
mostra que 15 municípios 
configuram na classificação 
com risco “muito alto” para 
o novo coronavírus: Cáceres, 
Campo Verde, Cuiabá, Lucas 
do Rio Verde, Matupá, Nos-
sa Senhora do Livramento, 
Nova Mutum, Pedra Petra, 
Querência, Porto Esperidião, 
Primavera do Leste, Rondo-
nópolis, Sorriso, Tangará da 
Serra e Várzea Grande.

Ainda de acordo com in-
formações contidas no bo-
letim, outros 64 municípios 
estão na classificação de ris-
co “alto” para a disseminação 
do coronavírus, entre eles Si-
nop, Marcelândia, Guarantã 
do Norte, Peixoto de Azeve-
do, Nova Ubiratã, Feliz Na-
tal, Juína, Porto do Gaúchos, 
Santa Carmem, Vera, Nova 
Santa Helena, Ipiranga do 
Norte, Juara, Colíder, Terra 
Nova do Norte, Claudia, Ta-
baporã e União do Sul. To-
dos devem adotar medidas 
restritivas de circulação local 
de pessoas (lockdown ou to-
que de recolher) para conter 
o avanço da doença.

O Governo de Estado pu-
blicou novo decreto restrin-
gido ainda mais as medidas 
que devem ser adotadas pe-
los municípios, com base na 
classificação de risco para 
prevenir a disseminação da 
Covid-19. 

O Decreto n° 532 foi pu-
blicado na edição extra do 

Diário Oficial. O documento 
altera as tabelas de classifi-
cação de risco, criando uma 
terceira tabela.

O sistema de classificação 
que indica o nível de risco 
é definido por cores: muito 
alto (vermelho), alto (laran-
ja), moderado (amarelo) e 
baixo (verde). De acordo com 
a definição dos riscos é ne-
cessária a adoção de medidas 
restritivas para o controle da 
propagação do coronavírus 
nas cidades. Os indicadores 
de classificação de risco são 
atualizados duas vezes por 
semana e os resultados são 
divulgados nos Boletins in-
formativos da SES-MT dis-
poníveis.

RECOMENDAÇÕES
E CUIDADOS
- Evitar contato próximo 

com pessoas que sofrem de 
infecções respiratórias agu-
das;

- Usar máscara quando 
sair de casa;

- Evitar aglomerações;
- Lavar as mãos frequen-

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

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

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

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

- Limpar e desinfetar ob-
jetos e superfícies tocados 
com frequência.

Foto: Divulgação

Sorriso entrou na lista de municípios com risco muito alto 

Quais os municípios com classificação
de risco muito alto de contaminação?
CONFIRA LISTA | Indicadores são atualizados duas vezes por semana e resultados divulgados nos Boletins

flagrou que populares cor-
taram a rede de proteção 
para acessar o espaço.

Segundo a Prefeitu-
ra, pistas de caminhada/

empresas em Vera e Santa 
Carmem. As diligências fo-
ram realizas por equipes da 
Perícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec), que estive-
ram presentes em cada um 
dos locais para realizar os 
trabalhos técnicos.

Uma ação integrada das 
forças de segurança do esta-
do realiza uma série de ações 
de busca pelos corpos dos 
desaparecidos na região dos 
municípios de Santa Car-
mem e União do Sul.

Equipes Polícia Militar, 
Polícia Civil, Corpo de Bom-
beiros Militar, com auxílio 
de cães farejadores e ain-
da, do Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Ciopaer), 
fazem a varredura na região 
em busca de vestígios dos 
corpos.

ciclovia não serão lacradas. 
A Gerência de Esportes de-
senvolve um planejamento 
de ações específicas para 
esses espaços com servi-

dores, a partir do próximo 
mês, atuando em frentes de 
orientação e conscientiza-
ção quanto ao uso de más-
cara e distanciamento.
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DA REPORTAGEM

A Companhia Ener-
gética Sinop (CES) entre-
gou neste mês diversos 
equipamentos de infor-
mática para a Prefeitura 
de Ipiranga do Norte. A 
aquisição faz parte das 
ações desenvolvidas pela 
Companhia, por meio do 
Programa de Apoio aos 
Municípios da Usina Hi-
drelétrica (UHE) Sinop. 
Os equipamentos serão 
direcionados para a rede 
municipal de ensino.

De acordo com o di-
retor-presidente da CES, 
Ricardo Padilha, a Usina 
disponibilizou para o mu-
nicípio 30 computadores, 
30 monitores LED 19,5” e 
25 tablets, um investimen-
to de R$ 148,45 mil. “Nos-
so objetivo é que esses 
itens tecnológicos contri-
buam com o trabalho dos 
professores e com desen-
volvimento do processo 
de ensino-aprendizagem. 
Estamos felizes em pro-
porcionar o acesso dos 
alunos a essa tecnologia”, 
afirmou Padilha.

O prefeito Pedro Fer-
ronatto disse que os com-
putadores serão funda-
mentais para modernizar 
o laboratório de informá-
tica já existente na escola 
municipal Nossa Senhora 
Aparecida. Ele explicou 
ainda que o Programa de 
Apoio aos Municípios da 
Usina contribuiu com a 
melhoria não só da área 
da educação, mas tam-

EDUCAÇÃO | Ação do Programa de Apoio aos Municípios vai beneficiar alunos da rede municipal
Foto: Divulgação

Foram entregues computadores e tablets 

bém da saúde e segurança. 
“Trata-se de uma empresa 
que de fato prioriza a res-
ponsabilidade social e a 
parabenizamos por isso”, 
declarou.

A secretária de Edu-
cação, Cultura e Esporte, 
Michele Guerrieri, infor-
mou que a os tablets serão 

UHE Sinop entrega equipamentos de
informática para Ipiranga de Norte

direcionados para uso dos 
alunos da educação in-
fantil. “São equipamentos 
importantes para as crian-
ças que ainda não tinham 
acesso a essa tecnologia”, 
completou.

PROGRAMA
O Programa de Apoio 

aos Municípios é um dos 
44 programas do Projeto 
Básico Ambiental (PBA) 
da UHE Sinop e tem 
como objetivo promover 
o desenvolvimento socio-
econômico dos municí-
pios da área de influência 
da Usina. 

Foram aplicados R$ 20 

milhões, sendo R$ 6 mi-
lhões em Sinop, onde está 
localizado maior parte do 
reservatório; Cláudia, Ipi-
ranga do Norte, Itaúba e 
Sorriso receberam R$ 3,5 
milhões cada.

Os recursos foram des-
tinados para as áreas da 
saúde, segurança e edu-

cação, sendo as deman-
das apresentadas pelas 
gestões municipais. Dessa 
forma, foram comprados 
diversos equipamentos, 
veículos, entre eles, am-
bulâncias, e realizadas vá-
rias obras, como reforma 
e ampliação de escolas e 
construção de delegacias.


