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NOVA UBIRATÃ

UHE SINOP

Vereador e
mais duas
pessoas
morrem

Concluída
fase de 
enchimento

O vereador por Nova 
Ubiratã, Ney de Paula Teixeira), 
morreu após se envolver em 
um grave acidente de trânsito 
no domingo (14), na MT-242. 
Outras duas pessoas – que não 
tiveram as identidades revela-
das – também morreram.
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A Sinop Energia concluiu 
o enchimento do reservatório 
da Usina Hidrelétrica Sinop, 
projeto que está em fase final 
de implantação no Rio Teles 
Pires, entre Cláudia e Itaúba, no 
Nortão.                            
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AssessoriA

DivulgAção

MTS 320 E 208

$$ NO LIXO

Cuiabá faz 2 a 0 e desmonta o Operário
O Cuiabá já está com uma mão na taça do Campeonato Mato-grossense 2019. No domingo, a 
equipe venceu o Operário VG por 2 a 0 e, agora, no jogo de volta, na mesma Arena Pantanal, pode 
até perder por um gol de diferença que, mesmo assim, conquista o tricampeonato.                          Página  - 6

Mídia News

Sete anos se passaram desde que começou a construção do prome-
tido Centro Oficial de Treinamento Barra do Pari. Hoje, além de ina-
cabadas, as obras se tornaram o retrato do abandono, com infesta-
ções de cupim, acúmulo de lixo e mato para todo o lado.    Página - 7

Rodovias no 
Nortão serão
recuperadas 
após concessão
O Governo do Estado assinou o contrato de 
concessão de recuperação completa das 
rodovias MT-320 e MT-208, que vai totalizar 
188,2 km e vai beneficiar cinco cidades do 
norte de Mato Grosso: Alta Floresta, Carlinda, 
Nova Canaã do Norte, Colíder e Nova Santa 
Helena.  Página - 3



Na beira da rua?
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mo vale para o horário: se você preci-
sar fazer tal uso durante a noite, tenha 
certeza de que estará se expondo muito 
mais.

Ficar muito tempo parado no mes-
mo lugar também aumenta seus riscos, 

e nem pense em “fugir” em caso 
de abordagem. Em situações ex-
tremas a tentativa de fuga pode 
ser o menor caminho para tor-
nar você vítima de violência ou 
mesmo parte de uma estatística 
ainda pior.

A “regra de ouro”, nesse caso, é evi-
tar ao máximo fazer esse tipo de uso. Se 
não tiver outro jeito, tenha em mente 
que está assumindo um risco consi-
derável, mas admissível se estiver em 
local movimentado e iluminado. Se as 
condições não forem essas, não use. 
Simples assim. Melhor atrasar alguns 
minutos algo que tenha que fazer do 
que se colocar em risco com algo tão vi-
sado por criminosos.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!

Estou sentado no carro, na beira da 
rua. Já escrevi incontáveis artigos assim, 
enquanto espero alguém. Normalmente 
uso esse tempo para escrever usando o 
celular, por ser mais compacto e, eviden-
temente, mais fácil de manusear, mas 
hoje resolvi usar o note-
book.

Usar um notebook, 
dentro do carro, na beira 
da rua, particularmente 
à noite, como é o caso, 
nos dá certa sensação 
de perigo, afinal, não sabemos exatamen-
te quem pode estar passando por perto, 
e um notebook é sempre um notebook. 
Mas como fazer com que esse tipo de si-
tuação seja “segura”?

Infelizmente não existe resposta sim-
ples para a questão. Eletrônicos, como 
todos sabem, estão entre os itens mais 
visados para roubos e furtos atualmente, 
pelo amplo comércio no mercado negro, 
tanto dos produtos “inteiros” como de pe-
ças.

Vamos, então, ao que se tem que ob-
servar quando o uso desses dispositi-
vos for inevitável em veículos parados e 
afins.

Antes de qualquer coisa, analise o 
loca. Se o ambiente for de pouco movi-
mento, suas chances de ter problema 
aumentam exponencialmente. O mes-
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Ao intervir de modo desastrado na definição do 
preço do óleo diesel na sexta-feira (12), Jair Bolsonaro 
(PSL) deu curso a uma espécie de populismo automobi-
lístico que seu governo ameaça aprofundar.

No episódio mais recente, os beneficiários evi-
dentes são os caminhoneiros. Entretanto outras mani-
festações do presidente e de seus auxiliares mostram a 
disposição de agradar a motoristas em geral —com me-
didas que provavelmente elevarão o já trágico número 
de mortes no trânsito do país. Bolsonaro tem atacado 
as lombadas eletrônicas e chegou a anunciar que não 
renovaria os contratos para o monitoramento de velo-
cidade nas estradas federais.

Numa demonstração chocante de ignorância, dis-
se que a “indústria das multas” beneficiava as empresas 
concessionárias de rodovias. No mundo real, essa recei-
ta fica, conforme o caso, com órgãos federais, estaduais 
e municipais. Em outra investida populista, o Ministé-
rio da Infraestrutura anunciou que enviará ao Congres-
so um projeto de lei destinado a ampliar de 20 para 40 
o limite de pontos por multas que leva à suspensão da 
carteira de motorista.

Na prática, pretende-se abdicar da fiscalização, 
numa irresponsabilidade que, tudo indica, custará vi-
das. Na literatura, há farta evidência de que velocidades 
menores e observância da legislação de trânsito resul-
tam em menos vítimas.

Nos trechos de rodovias federais com radares, a 
quantidade de mortes em acidentes caiu 21,7%, em mé-
dia, após a instalação dos aparelhos. Verificou-se melho-
ra em 72% dos casos. A forma mais fácil e barata de que 
dispõe um governante para reduzir a violência no trân-
sito —que matou 37 mil no país em 2016— é baixar os 
limites de velocidade. Para tanto, basta uma canetada, e 
os efeitos logo se mostram visíveis.

Reconheça-se em Bolsonaro o intento de cumprir 
as promessas de campanha e evitar o estelionato eleito-
ral. No entanto existem maneiras menos temerárias de 
enfrentar a tal indústria da multa.

Uma alternativa, ainda assim questionável, seria 
abrandar o tratamento de infrações que não afetam a 
segurança das vias, como descumprimento do rodízio 
ou estacionamento irregular. Tais casos poderiam não 
gerar pontos que levam à suspensão da habilitação, por 
exemplo.

Inadmissível será simplesmente acabar com os dis-
positivos que existem e vêm contribuindo para reduzir 
as mortes nas ruas e estradas, com base em argumentos 
que nem mesmo têm base na realidade.

Ao contrário do que já disse o presidente, é perfei-
tamente possível viajar sem receber uma multa. Basta 
não exceder o limite de velocidade e não cometer im-
prudências. Para isso, perdoe-se a obviedade, as multas 
foram criadas.

Editorial

Populismo mortal

Ranking dos Políticos - Facebook

lheita, abate, transporte e armazenamento, 
pois produtos agropecuários perecem rapi-

damente; i) o baixo valor agregado aos produ-
tos agropecuários que atinge sobremaneira 
os pequenos produtores rurais.

Com efeito, dentre os dispositivos norma-
tivos que regulam o agronegócio chamamos 
atenção para o artigo 187, inciso I, da Consti-
tuição Federal, que determina o planejamen-
to da política agrícola com a participação do 
setor de produção, inclusive os trabalhadores 
rurais, devendo ser levado em consideração 
os instrumentos creditícios e fiscais.

Não menos importante ainda é o princí-
pio da dignidade humana, previsto no inci-
so III, do artigo 1º da Constituição Federal, e 
ainda, o artigo 3º que estipula como objeti-
vos fundamentais construir uma sociedade 
livre, justa e solidária, garantir o desenvolvi-
mento nacional e, ainda, erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualda-
des sociais e regionais.

Portanto, a forma de tributação diferen-
ciada aplicada ao agro como, por exemplo, 
isenção ou diferimento do ICMS, compensa-
ção de prejuízos fiscais, depreciação acele-
rada e incentivada no que toca ao IRPJ, não 
incidência e alíquota zero em alguns casos 
no que diz respeito ao PIS/Cofins, são alguns 
dos instrumentos fiscais de incentivo e pro-
moção da, na minha visão, mais importante 
atividade econômica.

Partindo de todas as premissas, o tra-
tamento distinguido na forma de tributar é 
plenamente justificável, não só nos moldes 
legais, mas também pelas inúmeras ca-
racterísticas e riscos que este setor sofre, 
merecendo assim tratamento jurídico di-
ferenciado. Tudo como forma de cumprir e 
concretizar os direitos que estão plasmados 
na Constituição Federal.

EDUARDO SEGATO É ADVOGADO E ES-
PECIALISTA EM DIREITO AMBIENTAL E DI-
REITO PROCESSUAL CIVIL

Tributação não é privilégio

PADRONIZAÇÃO NACIONAL
Uma identidade visual única reconhe-

cida em qualquer parte do país foi adotada 
pelas Polícias Civis dos 26 estados da fede-
ração e mais o Distrito Federal. As mudan-
ças ocorrerão até dezembro de 2020. A nova 
padronização, que compreende o Brasão, 
principal símbolo institucional formado por 
um escudo dourado contendo faixa superior 
com a palavra Polícia e na parte inferior a 
palavra Civil e no centro os elementos do 
brasão do estado, foi apresentada pela Dire-
toria Geral da Polícia Civil de MT na última 
semana.

CORRIDA NO ESCURO
Para que a senadora cassada Selma Arru-

da perca de fato seu mandato ainda é preciso 
passar pelo crivo do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). O julgamento sequer tem data para 
acontecer, mas a cadeira da pesselista já é um 
dos cargos mais cobiçados entre os políticos 
mato-grossenses. Ao menos cinco já se auto-
-declararam candidatos, entre eles o ex-vice-
-governador Carlos Fávaro (PSD) e o ex-depu-
tado federal Adilton Sachetti, que perderam 
a vaga para Selma nas eleições passadas. É 
uma corrida no escuro, mas a impressão é de 
que a campanha já começou...

DUROU 100 DIAS
Depois de 100 dias de gestão, Mauro 

Mendes exonerou Luciano Bernart, que es-
tava à frente da MT Participações e Projetos 
(MT PAR). Agora, quem está sob comando 
da sociedade de economia é a ex-diretora 
de projetos, Bárbara Matos Soares de Sá. 
Bernart foi nomeado para em maio de 2016, 
pelo então governador Pedro Taques. O car-
go estava vago desde a exoneração de Fábio 
Frigeri, preso na Operação Rêmora, suspeito 
de cobrar propina para autorizar pagamento 
às empreiteiras em contratos de reformas e 
construções de unidades escolares.

Tempestades atingiram o sul dos Estados Unidos no domingo (14), dei-
xando pelo menos oito pessoas mortas e dúzias de feridos, incluindo três 
crianças. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu avisos de alerta de 
tornado para partes dos estados de Maryland, Nova York, Pensilvânia e 
Virgínia Ocidental. No Texas, ventos chegaram a 220km/h.

O uso de dispositivos tecnológicos em locais de pouco 
movimento tende a torná-lo um “alvo fácil” para pessoas 
mal-intencionadas. Se o uso de smartphones já exige cui-
dado, imagine, então, o de computadores. Caso a situação 
seja inevitável redobre os cuidados, e tenha sempre em 
mente que o uso deve ser o mais breve possível, tentando, 
dessa forma, minimizar os riscos.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: AP Photo/Jim Lytle

EDUARDO SEGATO

A forma de tributação desse segmento 
não é privilégio deste setor tão impor-
tante para a nação brasileira

É de conhecimento geral que o agronegó-
cio é a mola mestra da nossa economia, sen-
do responsável pelo resultado positivo da ba-
lança comercial brasileira já que as demais 
segmentações econômicas historicamente 
sempre trouxeram resultados negativos.

E ao falar de agronegócio, não podemos 
ter em mente os grandes produtores e seus 
variados conglomerados, mas sim os médios 
e, especialmente, os pequenos produtores 
rurais que geralmente trabalham em regime 
de economia familiar e são responsáveis por 
grande parte da produção alimentícia que 
abastece o mercado interno. Em razão da 
dificuldade do governo em honrar seus com-
promissos, sempre vem à tona um tema que 
desperta debates acalorados, qual seja: abolir 
incentivos e benefícios fiscais e impor maior 
tributação ao agro.

Todavia, devemos partir da premissa que 
a forma de tributação desse segmento não é 
privilégio deste setor tão importante para a 
nação brasileira, mas sim advém de imposi-
tivos previstos na Constituição Federal e de-
mais sistemas jurídicos brasileiros.

Ora, o setor agropecuário possui peculia-
ridades que jamais devem ser ignoradas pelo 
legislador, pelo administrador e, especial-
mente, pelo Judiciário, fator este que justifica 
em demasia a aplicação de tratamento dife-
renciado no que tange à matéria fiscal.

Dentre as particularidades do agro po-
demos chamar atenção para: a) o risco das 
alterações climáticas, que implica na varia-
ção dos preços; b) necessidade de estrutura 
adequada para estocagem (armazenamento); 
c) logística dinâmica quer por rodovias, fer-
rovias ou hidrovias; d) concentração de re-
ceita em curto espaço de tempo; e) risco de 
doenças e pragas que podem gerar diminui-
ção da produtividade; f) elevação de custos e 
até mesmo perda da produção; g) fatores am-
bientais como a restrição do uso da totalida-
de da propriedade, mesmo com alto potencial 
produtivo; h) maiores cuidados durante a co-

IMAGEM DO DIA

“Ao contrário do que já disse o presi-
dente, é perfeitamente possível viajar 
sem receber uma multa

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338
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Acordo foi firmado em agosto de 2018 e durará 5 anos 

Nova eleição para o Senado 
pode sair do bolso de Selma
DA REPORTAGEM

Um acordo firmado 
entre o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e a Advoca-
cia-Geral da União (AGU) 
firmado em agosto do ano 
passado prevê que os gastos 
com eleições suplementares 
sejam custeados pelo políti-
co que fora cassado.

A medida não obriga de 
forma automática esse paga-
mento por parte dos cassa-
dos, mas é uma forma, caso a 
União entende que deva re-
querer o ressarcimento dos 
custos aos cofres públicos.

Fazem parte desse res-
sarcimento custos adminis-
trativos da Justiça Eleitoral, 
como por exemplo, gastos 
com o fornecimento e ali-
mentação dos mesários, a 
utilização de forças federais 
no cumprimento da lei ou 
das decisões judiciais eleito-
rais.

“Obter junto aos Tribu-
nais Regionais Eleitorais ele-
mentos de informação que 
possibilitem a identificação, 
qualificação completa e loca-
lização dos responsáveis pela 
anulação das eleições regula-
res e realização das eleições 
suplementares, enviando os 
documentos à Advocacia-

-Geral da União”, define 
também o acordo firmado 
em agosto de 2018 e que fica 
em vigência por 5 anos.

O TSE deve compar-
tilhar com a AGU, informa-
ções referentes a realização 
das eleições suplementares, 
para que o órgão possa ado-
tar as medidas cabíveis para 
garantir o ressarcimento dos 
gastos. 

Além disso, a Justiça 
Eleitoral ainda deverá man-
ter atualizado o registro na-
cional dos casos de anulação 
de eleições e realização de 
novas, suplementares.

Já à AGU caberá pro-
mover a cobrança dos valo-
res mencionados pelo TSE, 
por meio de ajuizamento de 
ações judiciais ou outras fer-
ramentas jurídicas, além de 
manter contato permanente 
com os cartórios eleitorais 
no sentido de definir o fluxo 
das intimações da União, de-
finidas no acordo. 

“Prestar informações ao 
Tribunal Superior Eleitoral, 
para cada caso, referentes às 
providências inicialmente 
adotadas e ao resultado ob-
tido ao final de sua atuação, 
além de outras informações 
quando solicitadas”, caberá 
também à AGU.

JUSTIÇA ELEITORAL| Acordo firmado entre TSE e AGU prevê que políticos cassados podem arcar com nova eleição 
FOTO - AnTOniO Cruz/AgênCiA BrAsil

NO NORTÃO

Rodovias MT-320 e MT-208 terão
recuperação total após concessão

COMBATE À CORRUPÇÃO

Bolsonaro convoca mil novos policiais federais

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Na última sexta-feira 
(12), o Governo do Estado 
assinou o contrato de con-
cessão de recuperação com-
pleta das rodovias MT-320 
e MT-208, que vai totalizar 
188,2 km e vai beneficiar cin-
co cidades do norte de Mato 
Grosso, Alta Floresta, Car-
linda, Nova Canaã do Norte, 
Colíder e Nova Santa Helena.

A assinatura do contra-
to foi celebrada no Palácio 
Paiaguás e contou com a pre-
sença do governador Mauro 
Mendes (DEM), do secretário 
de Estado de Infraestrutura 
e Logística, Marcelo de Oli-
veira, do deputado estadu-
al Romoaldo Júnior (MDB), 
que também é vice líder do 
governo na ALMT, além do 
presidente do consórcio Via 
Brasil, César Menezes.

Durante o ato Mendes 
apontou que optar pelas con-
cessões e privatizações têm 
se mostrado o melhor cami-
nho para encontrar soluções 

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Na última sexta-feira 
(12), o Governo do Estado 
assinou o contrato de con-
cessão de recuperação com-
pleta das rodovias MT-320 
e MT-208, que vai totalizar 
188,2 km e vai beneficiar cin-
co cidades do norte de Mato 
Grosso, Alta Floresta, Car-
linda, Nova Canaã do Norte, 
Colíder e Nova Santa Helena.

A assinatura do contra-

de infraestrutura. “Mato 
Grosso possui muita deman-
da de rodovias estaduais não 
pavimentadas, mas não terá, 
no universo de algumas dé-
cadas, dinheiro para fazer 
frente a todas essas obras, 
por isso é importante cons-
truir alternativas viáveis para 
solucionar o problema”, afir-
mou. O consórcio vencedor 
da licitação, Via Brasil, terá 
em um período de um ano, 
que desenvolver uma série 
de serviços tidos como obri-
gatórios nessa fase prelimi-
nar, como a limpeza da pista 
e acostamento; recuperação 
preliminar de pavimenta-
ção; tratamento de canteiro 
central, complementação 
de dispositivo de proteção e 
segurança; recuperação de 
sinalização vertical e revita-
lização da horizontal; recu-
peração de passivos ambien-
tais, entre outros.O deputado 
Romoaldo Júnior, que tem 
seu domicílio eleitoral nes-
ta região beneficiada, ecoou 
o pedido do governador e 
pediu também que as obras 

to foi celebrada no Palácio 
Paiaguás e contou com a pre-
sença do governador Mauro 
Mendes (DEM), do secretário 
de Estado de Infraestrutura 
e Logística, Marcelo de Oli-
veira, do deputado estadu-
al Romoaldo Júnior (MDB), 
que também é vice líder do 
governo na ALMT, além do 
presidente do consórcio Via 
Brasil, César Menezes. Du-
rante o ato Mendes apontou 
que optar pelas concessões 
e privatizações têm se mos-

iniciem o quanto antes. “A 
população irá agradecer no 
sentido de evitar tragédias, 
pois estão ocorrendo inúme-
ros acidentes, está sendo um 
dos piores trechos de Mato 
Grosso”, justificou. Confor-
me o contrato, no trecho em 
questão serão instaladas três 
praças de pedágio. Uma de-
las na MT-320, Km 14,7 – nas 

proximidades de Colíder. 
Outra também na MT-320, 
Km 59,8, em Nova Canaã do 
Norte e a terceira na MT-
208, KM 23, em Alta Flores-
ta. O valor será de R$ 7,90 a 
cada trecho. O valor global 
do contrato com a conces-
sionária para os 30 anos de 
concessão é de R$ 1,918 bi-
lhão.

EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO
A Câmara Municipal de Alta Floresta, 

aprovou o projeto que autoriza o Executivo 
Municipal a abrir crédito adicional suple-
mentar, por excesso de arrecadação (mais de 
R$ 2 milhões). De acordo com o Executivo, o 
crédito suplementar será coberto com recur-
sos financeiros provenientes de arrecadação 
resultante da transferência de convênios e 
contratos de repasse assinado pelo município 
com a Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (Sudam), e Ministério das Cida-
des, com objetivo de execução de projetos de 
pavimentação asfáltica no município.

“NÃO VOU 
DISPUTAR”

Carlos Fávaro (PSD), disse que não 
pretende disputar as eleições muni-
cipais de 2020 para cargo de prefeito. 
Agradeceu os votos recebidos em seu 
domicílio eleitoral, Lucas do Rio Verde, e 
esclareceu que a intenção agora é buscar 
alianças políticas.” política não se faz so-
zinho” disse Fávaro ao site Mato Grosso 
Mais. Declarou ainda, ao site, a intenção 
de disputar a vaga ao Senado, caso acon-
teça novas eleições após o Tribunal Elei-
toral determinar cassação da senadora 
Selma Arruda (PSL).

COOPERANDO COM 
INVESTIGAÇÃO

O governador de Mato Grosso, 
Mauro Mendes, junto com o Ministério 
Público Estadual (MPE), assinou o de 
Termo de Cooperação, para investiga-
ção de condutas criminosas praticadas 
por agentes públicos, detentores de foro 
privilegiado por prerrogativa de função. 
O Delegado Carlos Américo foi designa-
do para coordenar o Grupo Operacional. 
A intenção é juntar forças para troca de 
conhecimento, informações, tecnologias 
e compartilhamento de pessoal e equi-
pamentos.

DiVulgAÇÃO

Obras devem começar já no mês de maio 

FOTO: nATiVA news

Projeto de Lei foi aprovado na última sessão 

FOTO – KAren MAlAgOli / AlMT

ESTIMULO AO CONSUMIDOR

Assembleia aprova 
projeto que cria o 
programa Nota MT
DA REPORTAGEM

Os deputados estadu-
ais de Mato Grosso aprova-
ram, em primeira votação, o 
Projeto de Lei 215/2019 que 
autoriza o Executivo a ins-
tituir o Programa Nota MT, 
com o objetivo de incentivar 
a cidadania fiscal, mediante 
a adoção de medidas que es-
timulem o hábito no consu-
midor de exigir a emissão da 
nota fiscal.

Atualmente, confor-
me números do governo 
apresentados pela deputada 
Janaína Riva (MDB), duran-
te sessão plenária, o Estado 
emite mais de um milhão 
de notas fiscais por dia. “Há 
muita sonegação e o objetivo 
do governo é aumentar para 
a emissão de notas em mais 
de dois milhões por dia com 
o programa”, disse.

O governo justifica que 
o programa, de forma direta, 
irá possibilitar o crescimento 
da arrecadação estadual sem 
aumento da carga tributária. 
Também irá estimular o uso 
da nota fiscal eletrônica por 
parte dos estabelecimentos 
varejistas.

O governo explica que 
a Nota MT tem similaridade 

com a que foi implantada 
durante sua gestão na Prefei-
tura de Cuiabá. “A exemplo 
do que fizemos em Cuiabá, 
da Nota Fiscal Cuiabana, 
que distribuía prêmios em 
dinheiro, ela também terá 
o papel de educação fiscal. 
Tenho certeza que também 
será um sucesso em Mato 
Grosso e vai ajudar a melho-
rar a arrecadação”, destaca a 
justificativa.

Ainda de acordo com o 
governo, a expectativa é pela 
aprovação do projeto por 
parte da Assembleia. “Essa 
iniciativa irá contribuir no 
aumento da arrecadação e 
favorecer diretamente a po-
pulação. O projeto deverá 
ser amplamente debatido e 
aguardamos que no final, ele 
seja aprovado pelos deputa-
dos, respeitando sempre o 
processo democrático”.

O programa prevê a 
distribuição de prêmios 
para o contribuinte e tam-
bém para instituições sociais 
previamente cadastradas, 
proporcionando maior en-
gajamento e aceitação da 
sociedade e será de respon-
sabilidade do projeto será da 
Secretaria de Estadual de Fa-
zenda (Sefaz).

trado o melhor caminho 
para encontrar soluções de 
infraestrutura. “Mato Gros-
so possui muita demanda 
de rodovias estaduais não 
pavimentadas, mas não terá, 
no universo de algumas dé-
cadas, dinheiro para fazer 
frente a todas essas obras, 
por isso é importante cons-
truir alternativas viáveis para 
solucionar o problema”, afir-
mou. O consórcio vencedor 
da licitação, Via Brasil, terá 
em um período de um ano, 

que desenvolver uma série 
de serviços tidos como obri-
gatórios nessa fase prelimi-
nar, como a limpeza da pista 
e acostamento; recuperação 
preliminar de pavimenta-
ção; tratamento de canteiro 
central, complementação 
de dispositivo de proteção e 
segurança; recuperação de 
sinalização vertical e revita-
lização da horizontal; recu-
peração de passivos ambien-
tais, entre outros.O deputado 
Romoaldo Júnior, que tem 
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CHARGE DO DIA

Silvio Santos fala sobre 
família trabalhar no 
SBT e critica Faustão: 
“Mentiroso”

Neste domingo (14),  o apresentador Sil-
vio Santos voltou ao ar no SBT com uma 
nova leva de episódios de seu programa e 
acabou chamando atenção ao criticar ou-
tros apresentadores de TV durante o qua-
dro ‘Bolsa Família’. Além disso, explicou o 
motivo para colocar a família para traba-
lhar em sua emissora. “Eu preciso econo-
mizar. Tem a Silvinha, que faz o Bom Dia 
& Cia, coloquei a Patricia, a Rebeca…”, dis-
se sobre as filhas, que trabalham no SBT. 
“Não tinha ninguém para escrever novela, 
falei para minha mulher [Iris Abravanel]: 
‘escreve novela, se não te abandono’. Aí 
meu neto dizia: ‘vovô, me dá doce?’, falei 
‘vai trabalhar, Tiago Abravanel’. Cinco na 
televisão para economizar dinheiro”, con-
tinuou. Depois, Silvio comentou sobre o 
salário de outras estrelas da TV: “Xuxa ga-
nhando um dinheirão, [Rodrigo] Faro ga-
nhando outro dinheirão, o Faustão men-
tiroso, mentiroso. Ganhar R$ 5 milhões 
por mês, o Faustão? Mentiroso!”, disparou 
o apresentador, que afirmou não acreditar 
no possível salário de Fausto Silva, na TV 
Globo. O apresentador finalizou o assunto 
criticando a filha Rebeca, apresentadora 
do ‘Roda a Roda’: “Fizeram uma pesquisa 
na televisão, ganhou Rebeca. Como que eu 
aguento? Ela não faz nada, só fica ali em 
pé [dizendo] ‘roda, roda’. Ela ganhou o Tro-
féu Internet? É proteção”, disparou.

Brad Pitt e Angelina Jolie 
voltaram? Atriz tenta 
barrar o divórcio; entenda!

Brad Pitt e Angelina Jolie voltaram? Ain-
da não, mas se depender da atriz essa notícia 
vai se concretizar muito em breve! Depois 
de ouvir duas fontes próximas aos atores, o 
jornal “The Sun” revelou que Angelina está 
fazendo de tudo para travar o processo do 
divórcio, que foi pedido em 2016.

Apesar de querer manter um bom rela-
cionamento com a ex-mulher por causa dos 
filhos, o astro de Hollywood não concorda 
muito com a reconciliação.  “Angelina deixou 
claro para Brad que ela deseja uma retomada 
do casamento. Ela gostaria que eles fossem 
uma família novamente, e não parece capaz 
de seguir em frente. Este é o motivo dela es-
tar dificultando para Brad em cada detalhe 
do divórcio”, contou o entrevistado ao jornal. 
Ainda durante a entrevista, os informantes 
revelaram que a protagonista do filme “Sr. 
& Sra. Smith” tem colocado obstáculos para 
atrasar o divórcio: “o Brad tem se mantido 
calado porque tudo com o que ele se impor-
ta são as crianças. Angelina tem dificultado 
para ele e está arrastando o processo, mas 
isto não o fará considerar uma reconcilia-
ção. Ele quer apenas chegar a um acordo — 
na realidade, isso poderia ter acabado há um 
ano — mas ela não permite”, finaliza.

 Brad Pitt e Angelina Jolie ficaram juntos 
por 12 anos e são pais de: Maddox, Pax, Zaha-
ra, Shiloh, e dos gêmeos Knox e Vivienne.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

‘É praticamente impossível que 
eu seja preso’, diz Danilo Gentili
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3/box — con. 5/digna. 6/braile. 7/bateria. 10/pedagógico.

O humorista Danilo Gentili afirmou que não acredita 
que venha a ser preso em entrevista ao Pânico na tarde 
desta sexta-feira, 12. Danilo foi condenado à pena de seis 
meses e 28 dias em regime inicial semiaberto por injúria 
à deputada federal Maria do Rosário (PT-RS).

A condenação na Justiça gerou manifestações de 
apoio entre diversos humoristas e uma discussão entre 
Gentili e Fabio Porchat no Twitter, além de um tuíte de 
apoio do presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, 11, 
Danilo Gentili também foi condenado a pagar uma inde-
nização de R$ 20 mil ao deputado federal Marcelo Freixo 
(PSOL-RJ) (leia mais aqui). “Se você me perguntar: ‘você 
vai ser preso mesmo?’, é praticamente impossível que eu 
seja preso, porque cabe recurso e tudo mais, mas se você 
me perguntasse uma semana atrás: ‘Você acha que vai 
ser condenado à prisão por protestar contra a censura da 
Maria do Rosário’, eu diria que é impossível. E fui. [...] Vai 
saber...”, afirmou Gentili.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VENDAS
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$ 800,00 
(oitocentos reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha e área de 
serviço conjugada, 01 sala e 01 suíte. 
Endereço: Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de Sinop/
MT. Valor: R$ 950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 
01 Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 06. Valor: R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 m² Endereço: 
Rua das Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício Classic 
Center, Setor Comercial na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 (um mil 
e seiscentos reais) mensais + taxa de 
condomínio. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 
02 Compartimentos e 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro na cidade 
de Sinop/MT. Denominado Sala 
05. Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 m² contendo: 
01 Copa, 01 lavabo. Endereço: Avenida 
das Itaúbas, nº 4891, Bairro Jardim 
das Palmeiras na cidade de Sinop/
MT. Disponível Sala 01, 02. Valor: R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

RESIDENCIAL CARIAMA - R$1.200,00 
Detalhes do imóvel 3 Quarto(s) , 
1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 

Vagas de Emprego
1-Jovem Aprendiz, 18 a 21 anos, residir no 
bairro Alto da Glória;
2-Auxiliar de Mecânica Industrial, com expe-
riência;
3-Soldador, com experiência;
4-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
5-Aux. Escritório, com experiência, para 
escritório de contabilidade;
6-Auxiliar de manutenção, com experiência;
7-Caseiro, com experiência, para o município 
de Poconé – MT;
8-Chapeador, com experiência;
9-Dedetizador, com CNH e disponibilidade 
para viagens; 
10-Farmacêutico, para farmácia hospitalar;
11-Garçom, com experiência;
12-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
13-Operadora de Caixa, com experiência;
14-Pessoa com Defi ciência.
15-Representante Comercial, com experiência;
16-Técnico em Enfermagem;
17-Vendas, com experiência; 

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
a 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 – email: rh@adestec.org.br

BOLETIM SINE 

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) oferece 
as seguintes vagas de emprego para esta sexta-feira, 05 
de abril:

08 vagas para ajudante de açougue, com ensino médio 
completo;
01 vaga para ajudante de eletricista;
01 vaga para analista farmacêutico jr;
01 vaga para assessor de vendas para trabalhar no se-
guimento de derivados petróleo, defensivos agrícolas e 
máquinas;
01 vaga para assistente de manutenção elétrica e hidráu-
lica (ensino médio completo);
01 vaga para atendente (ensino médio completo) para tra-
balhar no período vespertino e noturno;
01 vaga para atendente de padaria;
06 vagas para auxiliar administrativo. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Defi ciência);
01 vaga para auxiliar de almoxarifado (ensino médio 
completo);
01 vaga para auxiliar de confeitaria;
03 vagas para auxiliar de estoque, exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de funileiro;
04 vagas para auxiliar de laboratório, com ensino médio 
completo e conhecimento em informática;
04 vagas para auxiliar de limpeza. Pede-se disponibilida-
de de horários, inclusive aos fi nais de semana;
01 vaga para auxiliar de linha de produção (ensino médio 
completo);
10 vagas para auxiliar de linha de produção, vaga exclu-
siva para PCD;
04 vagas para auxiliar de manutenção;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial;
01 vaga para auxiliar de mecânico (ensino médio comple-
to ou cursando);
10 vagas para auxiliar de padeiro (ensino médio comple-
to);
10 vagas para auxiliar de produção industrial, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas (ensino médio completo);
01 vaga para auxiliar nos serviços de alimentação (ensino 
médio completo);
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração (ensino mé-
dio completo) para trabalhar com linha branca;
01 vaga para barbeiro;
01 vaga para borracheiro;
01 vaga para chapeador;
02 vagas para chapista;
02 vagas para consultor de vendas para pessoa que tenha 
experiência em vendas de materiais para construção;
01 vaga para coordenador de atendimento (superior com-
pleto);
01 vaga para costureira em geral;
01 vaga para eletricista de distribuição;
20 vagas para empacotador. Pede-se ensino médio com-
pleto, disponibilidade de horários, inclusive aos fi nais de 
semana. Não é exigido experiência na função. A vaga é 
exclusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência);
01 vaga para empacotador a mão (ensino médio comple-
to) para trabalhar com embalagem para presentes e di-
versos produtos;
09 vagas para empacotador a mão (ensino médio incom-
pleto). Não é necessário experiência, apenas disponibili-
dade para o período da tarde ou noite;
01 vaga para empregada doméstica;
01 vaga para encarregado comercial (superior completo 
ou cursando). Pede-se conhecimento em cortes de car-
nes;
01 vaga para esteticista (ensino médio completo); para 
trabalhar com atendimento exclusivo ao público mas-
culino;
01 vaga para executivo de contas – hotelaria. Formação 
completa em publicidade / marketing / administração;
01 vaga para garçom. Pede-se conhecimento em vinhos, 
inglês básico e disponibilidade de horários;
02 vagas para jardineiro;
06 vagas para lavador de veículos;
03 vagas para maqueiro hospitalar (ensino médio com-
pleto). É necessário disponibilidade para escalar de 
12x36h de trabalho (07h às 19h);
01 vaga para marceneiro. Pede-se experiência em portas 
e madeiras;
02 vagas para mecânico. Pede-se experiência em injeção 
eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis. É preciso saber 
fazer injeção eletrônica, motor, câmbio, freio e suspensão;
01 vaga para mecânico de caminhão a diesel;
01 vaga para mecânico de máquinas pesadas;
02 vaga para motofretista;
01 vaga para motorista de caminhão. Pessoa com dispo-
nibilidade para trabalhar em fazenda e permanecer em 
alojamento;
01 vaga para motorista entregador (ensino médio com-
pleto). Pede-se disponibilidade de horários e fi nais de 
semana;
09 vagas para operador operacional integrado, com ensi-
no médio completo e certifi cados de NR;
10 vagas para operador de caixa;
01 vaga para operador de caixa (horário das 11h às 19h);
20 vagas para operador de caixa. A vaga é exclusiva para 
PCD (Pessoa com Defi ciência);
02 vagas para operador de máquina de bordar (ensino 
médio completo);
01 vaga para operador de seccionada;
01 vaga para operador de trator de esteira. É preciso dis-
ponibilidade para permanecer em fazenda;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira). É neces-
sário ter ensino médio completo e cursos NR 13, NR 33 e 
NR 35 atualizados;
02 vagas para padeiro;
02 vagas para prensista de compensados;
02 vagas para programador de computador;
01 vaga para promotor de vendas. Pede-se ensino médio 
completo, veículo próprio e disponibilidade para viagens;
10 vagas para repositor de mercadorias;
02 vagas para repositor em supermercado (ensino médio 
completo). Não é preciso experiência na função, apenas 
disponibilidade de horários;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Defi ciência). É preciso ter ensino 
médio completo e disponibilidade de horários;
09 vagas para técnico em enfermagem;
01 vaga para técnico em saúde bucal;
01 vaga para técnico mecânico, com superior completo 
em engenharia;
01 vaga para torneiro mecânico;
01 vaga para vendedor externo para trabalhar no ramo de 
máquinas agrícolas;
10 vagas para vendedor externo para representar na re-
gião. Pede-se veículo próprio;
01 vaga para vendedor externo para representar uma 
marca de sorvetes. Pede-se veículo próprio;
03 vagas para vendedor externo para trabalhar com pla-
nos de saúde;
01 vaga para vendedor interno. É necessário conheci-
mento em auto peças.

Você pode consultar as vagas, também, pelo aplicativo 
www.seligasinop.com.br .

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas para 
o dia, podendo não estar mais disponível para o dia se-
guinte.

O Sine fi ca na Rua Avenida das Acácias, 280 - Jardim Bo-
tânico – em frente à igreja Todos os Santos e atende pelos 
telefones (66) 3511-1809 / 3531-9786.
FUNCIONAMENTO DAS 8h às 18h.

BOLETIM SINE 061/2019
Luciano André / Assessoria

MARINI & SANTOS LTDA, CNPJ n° 29.085.641/0001-78 
torna público que requereu a Comissão Municipal de Agri-
cultura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente de 
Colíder - MT, a Licença de Operação da empresa denomi-
nada, MARINI PALACE HOTEL, localizada na Avenida Ivo 
Carnelos, 819 – Setor Leste – Jardim Europa – Colíder. 

IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
CNPJ nº 29.871.448/0001-62 pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na Rua das Castanheiras, nº 1031, 
sala 04, Setor Comercial, Sinop- MT, torna público que re-
quereu perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
- SEMA, a Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) 
para o desenvolvimento de atividades de loteamento de 
imóveis próprios.

AUTO SUECO CENTRO OESTE – CONCESSIONARIA 
DE VEICULOS , CNPJ n° 08.618.336/0004-77, torna pú-
blico que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, A 
renovação da Licença Ambiental – Modalidade: Licença de 
Operação (LO), para atividade: Manutenção e reparação 
de veículos automotores (automóveis, caminhonetes, ôni-
bus, caminhões, tratores e motocicletas, etc.), localizada 
na Rua Brasil, N° 596 – Bairro Alto da Gloria , município 
de SINOP-MT.

SIMONI ALAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS- ME,CNPJ 
n° 20.304.500/0001-24 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: Comércio Vare-
jista de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, Classe II, locali-
zada na Avenida Paulista, N: 378 – Bairro Jardim Paulista, 
município de SINOP-MT.

FLAVIO DE FREITAS PARANHOS, CPF 121.723.718-66, 
torna público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TAVEL DE SINOP, a Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação, para atividade de Condomínio 
Horizontal, na Rua Versalhes, Quadra 08, Lote 13, Resi-
dencial Paris, em Sinop-MT. CENTRO NORTE AMBIEN-
TAL. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara 
Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

ANDREIA D. PEDROZO RIBEIRO - MEI, CNPJ n° 
09.228.229/0001-48, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável de SINOP/MT, a Renovação das Licenças 
Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para ativida-
de: Manutenção e Armazenamento de Resíduos de Apa-
relhos elétricos e eletrônicos , localizada na Rua Carlos 
Eduardo, N: 430 – Bairro Jardim São Paulo, município de 
Sinop-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019  
 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu 
Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento, dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A 
DEMANDA DA FABRICA DE TUBOS E 
CONSTRUÇÃO DE SARJETAS, TAMPAS DE 
BOCA DE LOBO E PEQUENOS REPAROS, 
ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, MUNICIPÍO DE JUINA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão 
pública para o dia 30 DE ABRIL DE 2019 ÀS 
10:00 HORAS,  na sala do Departamento de 
Licitação da Administração do Município de 
Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, 
Centro. O Edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de 
segunda a sexta-feira ou pelo site 
www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, 
agenda de licitações. Informações pelo Telefone: 
(66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 15 de Abril 
de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019  
 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu 
Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento, dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E 
DRENAGEM PLUVIAL, POR EXECUÇÃO 
PROPRIA, NO SETOR H, I E EIXO COMERCIAL 
III NO BAIRRO MÓDULO 05, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 
30 DE ABRIL DE 2019 ÀS 09:00 HORAS,  na 
sala do Departamento de Licitação da 
Administração do Município de Juína, situado na 
Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital 
poderá ser adquirido no endereço acima, das 
07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou 
pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal 
transparência, agenda de licitações. Informações 
pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 15 de Abril 
de 2019.  
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019  
 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu 
Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento, dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PARA REPAROS E 
MANUTENÇÕES DAS DIVERSAS VIAS 
PAVIMENTADAS NO PERIMETRO URBANO, 
ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, MUNICIPÍO DE JUINA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão 
pública para o dia 30 DE ABRIL DE 2019 ÀS 
11:00 HORAS,  na sala do Departamento de 
Licitação da Administração do Município de 
Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, 
Centro. O Edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de 
segunda a sexta-feira ou pelo site 
www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, 
agenda de licitações. Informações pelo Telefone: 
(66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 15 de Abril 
de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL 

 DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
015/2019 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO 
DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através de seu pregoeiro nomeado pela 
Portaria Municipal nº 033/2019, faz saber 
que estará realizando Licitação na 
Modalidade de Pregão Eletrônico nº 
015/2019, regido pela Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 505/2019, subsidiada 
pela Lei nº 8.666/1993 e posteriores 
alterações, para seleção da melhor proposta 
pelo Menor Preço Global objetivando: 
“AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO 
PIPA) CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE 
870925/2018/MAPA/CAIXA/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 
TERMO DE REFERÊNCIA”. 
Início da Sessão 30/04/2019 - Horário: 
14:30 horas (horário de Brasília). 
Acolhimento das propostas eletrônicas: das 
08h do dia 17/04/2019 às 18h do dia 
29/04/2019 através do site www.bll.org.br. O 
Edital completo poderá ser adquirido no 
endereço abaixo ou baixado gratuitamente 
no seguinte endereço eletrônico: 
www.peixotodeazevedo.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, 15 de Abril de 
2019. 
 

Emerson Nunes Freitas 
Pregoeiro 

 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 

AVISO DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 
O Município de Vera – MT, através de seu 
Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que 
realizará às 08:00h (Horário Local), do dia 
30 de Abril de 2019, na Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 
1651, Centro – Vera - MT, abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, 
visando a  AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO 
PATRULHA AGRÍCOLA (TRATOR, 
GRADE ARADORA, CARRETA 
AGRÍCOLA E DISTRIBUÍDOR DE 
CALCÁRIO E FERTILIZANTE) PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 
DE REPASSE Nº 
880365/2018/MAPA/CAIXA, tipo “menor 
preço por item”, conforme demais 
descrições constantes no Termo de 
Referência. O edital completo poderá ser 
retirado no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br, 
(Publicações/Licitações/Pregão Presencial) 
ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - 
MT, no Departamento de Licitações, com 
sede na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro 
Esperança, em Vera - MT, de segunda a 
sexta-feira no horário de atendimento das 
07:00 às 13:00 horas.Informações poderão 
ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou 
via e-mail: licitacaovera@gmail.com.  
 

Vera – MT, 15 de abril de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2019
REGISTRO DE PREÇO N° 015/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Tendas Piramidal para 
uso nas ações de diversas secretarias municipais de Lucas do Rio 
Verde – MT. Empresas Vencedoras: A.M MOREIRA GONÇALVES 
EIRELI itens 01 e 02 totalizando o valor de R$ 192.200,00 (Cento e 
noventa e dois mil, e duzentos reais).
Lucas do Rio Verde – MT, 15 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019
Objeto: Pregão Presencial exclusivo para EPP, ME e MEI, para 
contratação de empresa para aquisição de bolo e refrigerante para 
confraternização do aniversário de 31 (trinta e um) anos do município de 
Lucas do Rio Verde-MT. Conforme especificações contidas no Termo de 
Referência – Anexo do Edital. Data: 15 de Abril de 2019. Empresa 
Vencedora: JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI-ME com o item 01,02 
e 04 no valor Total de R$ 42.979,50 (quarenta e dois mil novecentos e 
setenta e nove reais e cinquenta centavos). LAMPUGNANI E GOBBI 
LTDA-ME com o item 03 no valor de R$ 12.500,00(doze mil e quinhentos 
reais). Lucas do Rio Verde-MT, 15 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019

REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de consumo, 
produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para uso na 
manutenção das Secretarias Municipais da Administração pública do 
Município de Lucas do Rio Verde – MT. Data: 10 de Abril de 2019. 
Empresas Vencedoras:  E. M. EHRIG & CIA LTDA-EPP com os itens 
06,08,69,183 com o valor total de R$ 92.432,00 (noventa e dois mil 
quatrocentos e trinta e dois reais). COMERCIAL HF. COM. DE 
PRODUTOS DESCARTÁVEL E LIMPEZA com os itens 03, 47, 48, 56, 57, 
59, 65, 115, 121, 122, 130, 131, 137, 160, 161, 162, 163, 175, 179, 185, 
186, 216, 249, 255, 257, 290, 291, 299, 309, 329, 342 e 343 com o valor 
total de R$ 51.652,40 (cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e dois 
reais e quarenta centavos). NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS E HOSPITAL  com os itens 193, 194, 195, 196 e 197 com o 
valor total de R$ 5.850,00 ( cinco mil oitocentos e cinquenta reais).ARENA 
MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com os itens 93, 95, 116, 129, 
132, 138, 143, 147, 174, 203, 260, 267, 298, 308, 315, 318, 319, 344 e 349 
com o valor total de R$ 32.781,75 (trinta e dois mil setecentos e oitenta e 
um reais e setenta e cinco centavos).R . CAMBRUZZI- ME com os itens 
25, 26, 27, 31, 32, 33, 31, 35, 36, 52, 53, 55, 58, 60, 64, 68, 83, 85, 87, 94, 
104, 105, 106, 120, 125, 128, 134, 135, 146, 171, 173, 187, 200, 208, 209, 
210, 211, 250, 251, 253, 259, 277, 285, 286, 287, 288, 293, 311, 316, 317, 
320, 321, 337, 345, 348 com o valor total de R$ 144.725,03 (cento e 
quarenta e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e três centavos). 
LAMPUGNANI E GOBBI LTDA ME com os itens 05, 14,15, 17, 20, 21, 43, 
62, 66, 71, 74, 79, 84, 90, 96, 107,1 11, 112, 117, 118, 123, 145, 148, 149, 
154, 156, 158, 164, 169, 181, 188, 190, 191, 199, 206, 225, 227, 228, 231, 
235, 237, 238, 240, 244, 245, 256, 263, 292, 297, 302, 310, 313, 332, 335, 
336 e 350 com o valor total de R$ 104.075,89 (cento e quatro mil setenta e 
cinco reais e oitenta e nove centavos). SETE COMERCIO E SERVIÇOS  
DE INFORMÁTICA LTDA. com os itens 28, 44, 45, 46, 102, 119, 133, 136, 
159, 201, 217, 218, 219, 220, 242, 248, 254, 258, 269, 270, 271, 272, 273 
e 278 com o valor total de R$ 35.645,75 (trinta e cinco mil seiscentos e 
quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). JEISON JHONATAN 
DA ROSA EIRELI ME  com os itens 04, 09, 11, 12, 16, 18, 29, 30, 37, 40, 
41, 42, 49, 50, 51, 54, 63, 67, 70, 73, 80, 81, 88, 89, 91, 92, 101, 109, 110, 
114, 124, 126, 141, 142, 150, 153, 155, 176, 177, 178, 180, 189, 198, 204, 
205, 224, 226, 229, 230, 233, 234, 236, 239, 241, 243, 246, 247, 261, 264, 
268, 279, 280, 281, 283, 284, 289, 294, 295, 296, 304, 326, 327, 328, 330, 
339, 340  e 347 com o valor total de R$ 301.304,58 (trezentos e um mil 
trezentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos).Restando os itens 
01, 02, 07, 10, 13, 19, 22, 23, 24, 38, 39, 61, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 86, 97, 
98, 99, 100, 103, 108, 113, 127, 139, 140, 144, 151, 152, 157, 165, 166, 
167, 168, 170, 172, 182, 184, 192, 202, 207, 212, 213, 214, 215, 221, 222, 
223, 232, 252, 262, 265, 266, 274, 275, 276, 282, 300, 301, 303, 305, 306, 
307, 312, 314, 322, 323, 324, 325, 331, 333, 334, 338, 341 e 346 
“FRACASSADOS”. Lucas do Rio Verde-MT, 15 de abril de 2019.

Jessica Regina Wohlemberg
Pregoeira

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL
DE CHAMADA PUBLICA N° 001/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2019
O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que o Edital de CHAMADA 
PUBLICA Nº 001/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 que trata 
da “Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para uso na 
merenda escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, 
Educação Infantil, Creches Municipais, do Município de Lucas do Rio 
Verde – MT.” sofreu alterações no referido Edital . Diante das alterações 
se faz necessário reabertura integral do certame, conforme se segue: 
Dia:14 de Maio de 2019, ou no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
local e hora, na hipótese de não haver expediente nesta data. Hora: Das 
07:30 até as 08:00 horas entrega dos envelopes (horário de Mato 
Grosso). Abertura dos envelopes: 08:00 hora do dia 14 de Maio de 2019. 
Edital Completo: Afixado no endereço: Avenida América do Sul, Nº 2500 
S, Loteamento Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde/MT, CEP:78455-
0 0 0 ,  F o n e :  6 5 - 3 5 4 9 - 8 3 0 0  e  n a  I n t e r n e t ,  s i t e  
www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Lei Federal Nº 
8.666/93 e demais legislações complementares.
Lucas do Rio Verde-MT, 15 de Abril de 2019.

Paulo Henrique Brincker
Presidente da CPL

EXTRATO DE ADESÃO N° 005/2019
AO PREGÃO PRESENCIAL 06/2018 - PROCESSO  693/2018

DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA 
FLUMINENSE-RJ

O Município de Lucas do Rio Verde-MT, vem tornar pública a Adesão 
n.005/2019 ao Procedimento Administrativo Licitatório, modalidade 
Adesão ao Pregão Presencial 006/2018, Processo de Ata de Registro de 
Preços nº 693/2018, lançado Consorcio Intermunicipal de Saúde da 
Baixada Fluminense-RJ, o qual objetiva a aquisição de 03 (três) 
Ambulância Tipo A, no valor total de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta 
e cinco reais) da empresa  Globatec Adaptações de Veículos Ltda. O 
pagamento será efetuado com recursos convênio. A íntegra do ato de 
Adesão e demais documentos encontram-se nos autos, na Prefeitura 
Municipal de Lucas do Rio Verde-MT. Fundamento Legal: Regida pela Lei 
nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93(com alterações da Lei 8883/94 e ainda pelo Decreto Nº 3.931 de 
19/09/2001). Lucas do Rio Verde-MT, 15 de Abril de 2019.

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2019

Objeto: Pregão Presencial com Registro de Preços para eventual e futura 
contratação de serviços de arbitragem em eventos esportivos, jogos 
escolares e escolinhas do município a serem realizados pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer e pela secretaria Municipal de Educação, no 
Município de Lucas do Rio Verde – MT. Dia: 29 de Abril de 2019. Entrega 
dos Envelopes e Credenciamento: Das 13:30hs até as 14:00hs, do dia 29 
de Abril de 2019. Abertura dos envelopes: Às 14:00hs, do dia 29 de Abril 
de 2019. Edital Completo: Afixado no endereço Avenida América do Sul, 
Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde MT. CEP: 78455-000 – 
F o n e :  6 5  3 5 4 9  8 3 0 0  a c i m a  e  n a  I n t e r n e t ,  s i t e  
www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde – MT, 15 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2019

Objeto: Registo de preços para contratação de serviços de 
acompanhamento incluindo despesas com inscrição, arbitragem, 
alimentação e alojamento para atletas luverdenses que participarão de 
eventos a nível local, Regional, Estadual e Nacional. Dia: 29 de abril de 
2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 07:30hs até as 
08:00hs, do dia 29 de abril de 2019. Abertura dos envelopes: Às 08:00hs, 
do dia 29 de abril de 2019. Edital Completo: Afixado no endereço Avenida 
América do Sul, Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde MT. 
CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300 acima e na Internet, site 
www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde – MT15 de abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2019

Objeto: Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para 
executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais e prestação de serviços técnicos especializados (mão-de-
obra) e fornecimento de material utilizado nos serviços em tapeçaria de 
veículos operacionais (automóveis leves, camionetes, ambulâncias, 
ônibus, caminhões, motos, implementos agrícolas e máquinas agrícolas 
e pesadas), independente de marca e categoria para atendimento da 
frota de veículos do Município de Lucas do Rio Verde – MT. Dia: 03 de 
Maio de 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 07:30hs 
até as 08:00hs, do dia 03 de maio de 2019. Abertura dos envelopes: Às 
08:00hs, do dia 03de maio de 2019. Edital Completo: Afixado no endereço 
Avenida América do Sul, Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde 
MT. CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300 e na Internet, site 
www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde-MT, 15 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019
Objeto:  Pregão Presencial exclusivo para EPP, ME e MEI, visando a 
aquisição de um triturador de resíduos para uso da Secretaria de 
Infraestrutura e Obras em serviços nas áreas urbanas e rurais do 
Município de Lucas do Rio Verde-MT. Dia: 02 de maio de 2019. Entrega 
dos Envelopes e Credenciamento: Das 13:30hs até as 14:00hs, do dia 02 
de maio de 2019. Abertura dos envelopes: Às 14:00hs, do dia 02 de maio 
de 2019. Edital Completo: Afixado no endereço Avenida América do Sul, 
Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde MT. CEP: 78455-000 – 
Fone: 65 3549 8300 e na Internet, site www.lucasdorioverde.mt.gov.br. 
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 
8883/94 e da Lei nº 9.648/98).Lucas do Rio Verde-MT, 15 de abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 22 de Março 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto registro de preços para aquisição de 
refeições (self service e marmitex), bebidas e lanches para atender a 
demanda das secretarias municipais. Das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 10138, 15688, 16862, 172607, 188091, 188619, 
189426, 201788, 202792, 206839, 225698, 225755, 230273, 819789, 
819792, 821362, 823695, 827627, 827868, GENTIL ORLANDO &CIA 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 18.355.045/0001-44 no valor de 
R$ 150.872,90; Itens 169863, 224332, 224994, SABOR SUPREMO 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 29.950.372/0001-60 no valor de 
R$ 160.415,00. Foram fracassados os itens: 176897, 194201, 225757, 
225756, 225139, 225295, 225161, 232050, 819889, 821662, 821667, 
821670, 821671, 821672, 821673, 821675, 822384, 824595, 827586, 
831910. Nova Mutum - MT, 15 de Abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 10 de Abril 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto registro de preços para futura 
aquisição de café, chá e açúcar para atender as secretarias municipais 
das quais foram vencedoras as empresas: Itens 225719, GRAMADO 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob o 
número 19.808.881/0001-08 no valor de R$ 35.145,00; Itens 179392, 
829307, GENTIL ORLANDO &CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 18.355.045/0001-44 no valor de R$ 117.869,40.
Nova Mutum - MT, 11 de Abril de 2019 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019

O município de Nova Mutum, torna público que por razões de interesse 
público, resolveu revogar a licitação em epígrafe.
Nova Mutum – MT, 15 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: aquisição de material elétrico - Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura: 30 de abril de 2019 - HORÁRIO: 08h00min LOCAL: 
Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
Anexos :  Deverá  se r  re t i rado  no  s i te  do  mun ic íp io  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone 
** 65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail: 
licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 15 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Ofi cial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com a 
redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, 
FAZ SABER o notifi cado AYGIDES MARQUES, ora apontado como antigo 
CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento 
administrativo, protocolado sob o nº 12699, em que se requer a retifi cação de 
matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel 
rural situado no Município de Nova Ubiratã, com área total de 4.302,6236 ha, 
localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 190, Livro 02, deste 
C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Atanázio José Schneider, o 
qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade do já referido notifi cado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE 
NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, 
situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos 
dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites 
traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do 
artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 04 de janeiro de 2019.
Bruno Becker

Registrador de Imóveis 16,17/04/2019.
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Melhor ataque, Cuiabá faz 
2 a 0 e desmonta Operário
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Cuiabá já está com 
uma mão na taça do Campe-
onato Mato-grossense 2019. 
No domingo, a equipe ven-
ceu o Operário VG por 2 a 0 
e, agora, no jogo de volta, na 
mesma Arena Pantanal, pode 
até perder por um gol de di-
ferença que, mesmo assim, 
conquista o tricampeonato.

Invicta pelo Estadual 
desde maio de 2017, a equipe 
treinada por Itamar Schülle 
está perto de levar o terceiro 
caneco consecutivo, sendo o 
9º em sua história, além de 
ser o segundo seguido em 
que termina sem ser derro-
tado. Vale lembrar que, na 2ª 
rodada da fase classificatória, 
o Sinop FC ficou bem perto 
disso ao manter o placar de 
1 a 0 até os acréscimos da 
partida, quando um pênalti 
bastante contestado se trans-
formou em gol e garantiu a 
igualdade. A grande decisão 
será no domingo (21), às 15h, 
na Arena Pantanal. O Cuiabá 
pode perder por até um gol 
para levar o título. Se o Ope-
rário ‘operar’ um milagre e 
vencer por dois de diferença, 
a decisão vai para os pênaltis.

O JOGO
Em campo, as duas me-

lhores equipes da competi-
ção. Aquelas também que ti-

nham a melhor defesa, com 
apenas três gols sofridos. 
Eficiente lá atrás, o Cuiabá 
tinha ainda o melhor ataque, 
com 31 gols marcados em 13 
partidas. Se este poderia ser 
considerado um duelo entre 
ataque contra defesa, ficou 
evidente dentro de campo 
quando a bola rolou.

Muito mais incisivo, o 
Dourado partiu para cima 
desde os primeiros minutos, 
obrigando o goleiro Naldo a 
operar milagre após milagre. 
O Operário mal conseguia 
sair de seu sistema defensi-
vo e nem os contra-ataques 
funcionavam.

Entretanto, os gols da 
partida saíram apenas no 
segundo tempo. Aos 18 mi-
nutos, o meia Alê arriscou 
de fora da área, a bola bateu 
na trave direita do golei-
ro e morreu nas redes. No 
finzinho, aos 42, após bate-
-rebate na área, novamente 
Alê aproveitou para mandar 
a bola para o gol de cabeça. 
No lance, o auxiliar marcou 
impedimento – de forma ri-
dícula e equivocada, até por-
que em cima da linha do gol 
estavam um zagueiro e o go-
leiro do Operário, enquanto 
o meio-campista efetuou a 
finalização muito antes de-
les. O árbitro assumiu a res-
ponsabilidade e confirmou 
corretamente o gol, dando 
números finais ao confronto.

MÃO NA TAÇA | Equipe de Itamar Schülle segue invicta e muito próxima do tricampeonato

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

LIBERTADORES E ESTADUAL

Classificação e vantagem: Raposa
supera uma “maratona” em um mês

TUDO NA QUARTA

Inter e Grêmio esbanjam cautela
e concedem poucas chances

CATARINENSE

Chapecoense chega 
à quarta final
seguida e mantém 
hegemonia da década

Cruzeiro superou maratona de jogos e vai bem nas duas competições 

Foto: lucas uebel/grêmio

Foto: Divulgação

Everton e Zeca travaram duelos no Gre-Nal 

Clube disputará sexta final em 10 anos 

DA REPORTAGEM

Enfim, um respiro! De-
pois de um mês, o Cruzeiro 
terá uma semana livre de 
jogos para um pouco de des-
canso e foco total na finalís-
sima. A vitória de 2 a 1 sobre 
o Atlético-MG encerrou uma 
sequência de nove jogos em 
29 dias, ou seja, a equipe de 
Mano Menezes entrou em 
campo a cada três dias nes-
se período. E o time chega 
até a “semana livre” com o 
dever mais do que cumpri-
do, uma vez que venceu as 
nove partidas que disputou. 
Foram seis duelos pelo Cam-
peonato Mineiro e três pela 
Libertadores. A performance 
cruzeirense fez com que o 
time confirmasse a classifica-
ção para as oitavas de final da 
competição sul-americana e 
invertesse a vantagem do ri-
val Atlético-MG na decisão 
do Estadual.

A causa para essa “ma-

ASSESSORIA

A expectativa de uma 
grande partida de futebol, 
com dois times em bom mo-
mento, não se confirmou em 
campo. O 0 a 0 até não foi 
ruim, mas o Gre-Nal no Bei-
ra-Rio, pela partida de ida da 
final do Gauchão, teve parcas 
chances de gol - três, no to-
tal - e foi marcado por muita 
cautela e pouca inspiração. 
Nas oportunidades criadas, 
brilharam as estrelas de Mar-
celo Lomba e, especialmen-
te, Paulo Victor.

No gramado, Inter e 
Grêmio foram fiéis ao modo 
com o qual chegaram na fi-
nal. O time de Odair Hell-
mann vai direto ao ponto. 
Com poucos toques, verti-
caliza o máximo possível e 
avança com força ao gol ri-
val.

No primeiro tempo, 
tentou isso em lançamentos 
para Guerrero, mas a princi-
pal chance veio com Patrick 
e sua força física em jogada 
pelo lado esquerdo. O cruza-
mento encontrou o centroa-
vante, mas foi anulado pela 

DA REPORTAGEM

Quatro finais estaduais 
seguidas. Esse é o feito con-
quistado pela Chapecoense 
ao bater o Figueirense, por 1 
a 0, na Arena Condá, no úl-
timo domingo. Dado o equi-
líbrio da competição, é algo 
surpreendente, e não acon-
tecia desde a década de 80, 
quando o Joinville conquis-
tou oito títulos seguidos.

A Chape também de-
tém a hegemonia da década. 
Das últimas 10 finais de Cam-
peonato Catarinense, o clube 
esteve em seis. Avaí, Figuei-
rense e Joinville com quatro, 
e Criciúma com duas, são os 
demais protagonistas das de-
cisões estaduais.

Em termos de títulos, 
a Chape também tem bons 
números. São três títulos 
conquistados (2011, 2016 e 
2017), empatado com Figuei-
ra (2014, 2015 e 2018). Avaí, 
com dois (2010 e 2012), e 
Criciúma (2013) são os de-
mais campeões. O Joinvil-
le, embora tenha chegado a 
quatro decisões, não levan-
tou o caneco - o jejum trico-
lor dura 18 anos.

Foi também nesta dé-

ratona” de jogos foi o adia-
mento do jogo contra o De-
portivo Lara-VEN, que não 
conseguiu deixar a Venezue-
la para jogar no Brasil pela 
Copa Libertadores. Desta 
forma, a partida, antes mar-
cada para o dia 13 de mar-
ço (uma quarta-feira), e que 
chegou até a ser remarcada 
para o dia seguinte, acabou 

cada que a Chapecoense se 
sobressaiu no cenário nacio-
nal, com o acesso da Série D 
para a Série A do Campeo-
nato Brasileiro. A chegada na 
elite do futebol nacional deu 
ao clube maior arrecadação, 
revertida em investimentos 
que ajudam a explicar como 
o Verdão se mantém na fren-
te dos adversários.

Mesmo nesta tempora-
da, em meio ao rodízio do 
elenco e campanha irregular, 
o time conseguiu acabar a 
primeira fase da competição 
em segundo, e com isso dis-
putar a semifinal em casa. A 
folha de pagamento da Cha-
pe, de aproximadamente R$ 
4 milhões (com encargos), é 
bem superior à de todos os 
concorrentes - mesmo do 
Avaí, que está na Série A.

A bonita história de he-
gemonia da Chape poderia 
não estar construída desta 
maneira. Em 2010, o clube 
foi rebaixado para a Série B 
do Catarinense, mas se be-
neficiou da desistência do 
Atlético de Ibirama para per-
manecer na primeira divisão 
no ano seguinte - quando foi 
campeã em cima do Criciú-
ma.

adiada para o dia 27 daque-
le mês. A semana em que o 
duelo aconteceu era justa-
mente a que a Raposa teria 
livre para um “respiro” no 
calendário.

Nas nove vitórias que 
colheu entre 16 de março e 
14 de abril, o Cruzeiro mar-
cou 26 gols e sofreu apenas 

três (dois contra o América-
-MG e um contra o Atlético-
-MG). Os nove triunfos aju-
daram o time cruzeirense 
a chegar à sequência atual 
de 11 vitórias na temporada. 
Vale lembrar que o Cruzeiro 
é o único time das Séries A e 
B do Campeonato Brasileiro 
que está invicto em 2019.

primeira intervenção cirúr-
gica de Paulo Victor.

“O campeonato está 
aberto. Se eu não me enga-
no, Paulo Victor foi eleito 
um dos melhores em campo, 
como o Lomba às vezes é. O 
que mostra que podemos e, 

com certeza, iremos à Arena 
desempenhar e buscar o títu-
lo”, anunciou Odair.

“Não tem favoritismo 
nem que tivesse sido na Are-
na. Gre-Nal não existe favo-
rito. Foi um Gre-Nal dispu-
tado de ambos os lados. Tem 

mais 90 minutos na quarta”, 
resumiu Renato, em uma se-
renidade contrastante à do 
rival. A grande decisão ocor-
re na Arena, nesta quarta-
-feira, às 20h30. Qualquer 
empate leva a decisão para 
os pênaltis.
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Que bela paisagem! COT está abandonado 

Abandonado, COT do Pari acumula
lixo e vira abrigo de sem-teto
DA REPORTAGEM

Mídia News

Sete anos se passaram 
desde que começou a cons-
trução do prometido Cen-
tro Oficial de Treinamento 
(COT) Barra do Pari. Hoje, 
além de inacabadas, as obras 
se tornaram o retrato do 
abandono, com infestações 
de cupim, acúmulo de lixo e 
mato para todo o lado.

Orçada em R$ 31,7 mi-
lhões, a obra deveria ter fi-
cado pronta em dezembro 
de 2013 e serviria de local de 
treino para as seleções parti-
cipantes da Copa do Mundo 
de 2014. Posteriormente se-
ria cedido ao Operário VG.

Ainda naquele ano, a en-
tão Secretaria Extraordinária 
da Copa do Mundo (Secopa) 
anunciou que o COT seria 
doado ao Corpo de Bombei-
ros, depois à Polícia Militar. 
No entanto, os únicos que 
acabaram usufruindo do lo-
cal foram moradores de rua.

Mas o que se constata é a 
total situação de abandono e 
desperdício de dinheiro pú-
blico. Em um dos setores, foi 
possível perceber a presen-
ça de uma pessoa, que apa-
rentemente mora no lugar. 

Completamente rodeado 
por uma densa mata, o aces-
so à obra é difícil. 

Quem quiser entrar ali, 
tem que abrir caminho e 
contar com a sorte para não 
se ferir no meio de tanta ve-
getação e entulho.

O projeto inicial previa 
um centro de treinamento 
com 52 mil m², com capa-
cidade para três mil torce-
dores. Sua estrutura teria 
sala de imprensa, cabines 
de transmissão, vestiários, 
camarotes, 250 vagas de es-
tacionamento, lounge, sala 
de musculação, sala de fisio-
terapia, alojamentos, lavan-
deria, cozinha, refeitório e 
restaurante.

Segundo o Governo do Es-
tado, a obra está 69% conclu-
ída e, quanto à estrutura físi-
ca do empreendimento, em 
tese restam ser finalizados 
serviços de Tecnologia da 
Informação (TI), de elétrica e 
hidráulica, ar-condicionado, 
acabamento em geral, recu-
peração de não-conformi-
dades, entre outros serviços. 
Mas ao contrário da versão 
oficial, o que se vê é um lugar 
completamente sujo, com 
fiações soltas e uma estrutura 
envelhecida e danificada.

GRANA NO LIXO | Olha o seu dinheiro aí: orçada em R$ 31,7 milhões, obra está parada
Foto: Mídia News

Foto: ilustração

NOVA PAISAGEM

Concluída fase de enchimento
do reservatório da UHE Sinop

SHOW DE PRÊMIOS

Acripc lança ExpoCarmem com
sorteio de mais de 50 prêmios

REDE MUNICIPAL

Mais de mil kits 
escolares são 
distribuídos a 
alunos de Vera

NOVA UBIRATÃ

Vereador e mais duas 
pessoas morrem após 
colisão frontal

Procedimento foi executado dentro de obrigações estabelecidas

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Sinop Energia con-
cluiu no sábado (13) o en-
chimento do reservatório 
da Usina Hidrelétrica (UHE) 
Sinop, projeto que está em 
fase final de implantação no 
Rio Teles Pires, entre Cláu-
dia e Itaúba, no Nortão. Mi-
nuciosamente controlado, o 
processo de enchimento foi 
finalizado de forma progres-
siva, alcançando a cota 302 
(nível máximo operativo), 
correspondente à uma área 
de 342 km² e um volume to-
tal de 3 bilhões de m³.

O procedimento de 
formação do lago da Usina 
iniciou em 30 de janeiro e 
contou com o acompanha-
mento diário da Secreta-
ria de Estado de Meio Am-
biente. De acordo com o 
diretor-presidente da Sinop 
Energia, Jean-Christophe 
Delvallet, todo o processo foi 
executado dentro das obri-
gações estabelecidas no Pro-
jeto Básico Ambiental (PBA) 
e no Plano de Enchimento 
Controlado (PEC), o que evi-
dencia o compromisso da 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No sábado (13), a Asso-
ciação de Criadores e Pro-
dutores Carmenses (Acripc) 
lançou a 14ª Edição da Ex-
poCarmem. A apresentação 
ocorreu durante o Show de 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na última semana, a Se-
cretaria de Educação de Vera 
iniciou a entrega dos kits es-
colares para os 1.030 alunos 
da rede municipal de ensino. 
O processo licitatório foi re-
alizado em fevereiro. A con-
fecção dos kits demorou em 
torno de 30 dias e agora está 
realizada a entrega.

Os kits são montados 
com uma mochila, um uni-
forme sendo a camiseta e 
uma bermuda, dois cader-
nos, lápis e borracha e são 
entregues de forma gratuita 
aos alunos. A primeira en-
trega foi feita para os alunos 
da Escola Municipal Nilza de 

DA REPORTAGEM

O vereador por Nova 
Ubiratã, Ney de Paula Tei-
xeira (PPS), 49 anos, morreu 
após se envolver em um gra-
ve acidente de trânsito no 
domingo (14), na MT-242. 
Outras duas pessoas – que 
não tiveram as identidades 
reveladas – também morre-
ram. De acordo com a Polí-
cia Militar, o vereador estava 
em uma Toyota Hilux, que 
colidiu de frente com um 
VW Gol, onde estavam as 
outras duas vítimas fatais.

 “Ney Madeireira”, 
como o vereador era conhe-

Oliveira Pipino. Em seguida, 
foi a vez de entregar o mate-
rial para as crianças da Escola 
Professora Silvia Helena Ma-
chado.

Para a secretária de 
Educação, Cecília Gabriela 
Moraes, o objetivo é padro-
nizar o uniforme. “A maioria 
das crianças já usa uniforme, 
principalmente bermuda. 
Já a camiseta, a maioria das 
crianças tem, embora todos 
os anos nós também esteja-
mos fazendo a doação para 
aqueles que não puderam 
adquirir. Mas desta vez nós 
estamos atendendo 100% dos 
alunos das escolas munici-
pais fazendo a doação para 
todos eles”, destacou a gesto-
ra.

cido, chegou a ser socorrido 
com vida e encaminhado 
para uma unidade de saúde, 
mas não resistiu e morreu 
pouco tempo depois.

No carro dele também 
havia outro homem e uma 
criança, que ficaram feridos, 
e foram levados para o Hos-
pital Regional de Sorriso. 

O estado de saúde de-
les não foi divulgado. Ainda 
não se sabe o que aconteceu 
para que a colisão ocorres-
se. Segundo a PM, o local é 
pavimentado e não chovia 
no momento do acidente. As 
causas estão sendo investiga-
das.

Prêmios, no Centro de Con-
vivência dos Idosos de Santa 
Carmem. “Estamos muito 
felizes com a organização 
desse ano. A cidade se une 
para que a festa seja cada vez 
mais linda. Por esse moti-
vo, a Associação promove o 
sorteio, que tem objetivo de 

CLÁUDIA EXPÕE 
EM SINOP

Pequenos produtores do municí-
pio de Cláudia, por meio da Secretaria 
de Agricultura, com apoio da prefei-
tura deverão estar presentes na feira 
de exposições de Sinop, Norte Show, 
que acontece na terça-feira (16).  A in-
tenção é divulgar produtos com o Selo 
de Origem (certificado fornecido aos 
produtores, para formalizar de manei-
ra simples a produção das pequenas 
agroindústrias e visa estimular a co-
mercialização do produto com maior 
segurança e qualidade.) 

1360 NOVAS 
MORADIAS

O prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do 
Pátio (SS), em parceria com empresários da 
construção civil do grupo ECHER, anunciou 
o investimento de cerca de R$ 70 milhões na 
construção de um condomínio fechado com 
500 casas. Na mesma manhã do mesmo dia 
o prefeito recebeu em seu gabinete os empre-
sários Adelino Bissoni, do grupo Botuverá, e 
Alexandre Mangabeira, da empresa RNI, que 
faz parte do Grupo Rodobens.na ocasião, foi 
apresentado um projeto para a construção de 
860 moradias representando um investimen-
to de mais ou menos R$ 41 milhões.

INVESTINDO 
EM LEITURA 

Lucas do Rio Verde promove nos dias 
15,16,17 e 18 de abril, a Semana Monteiro Lobato, 
em referência ao dia Nacional do Livro Infan-
til, comemorado dia 18. “Nossa programação 
foi pensada em cada faixa etária do nosso pú-
blico”, destacou a coordenadora da Biblioteca, 
Simone da Silva. Para o secretário de Cultura, 
Ruan Villas Boas, o evento é bastante impor-
tante, principalmente para as crianças. “Essa 
é uma semana especial e queremos trazer as 
crianças para mais perto do universo da litera-
tura”, pontuou. O evento será na sede da Biblio-
teca, na avenida São Paulo, 363, Cidade Alta.

diVulGação

empresa com as pessoas e o 
meio ambiente.

ÁREA DE SEGURANÇA
De acordo com a dire-

toria da Sinop Energia, em-
bora atrativo, o lago forma-

do pode apresentar riscos 
se os limites de segurança 
não forem respeitados. Por 
esta razão é importante que 
o público respeite os alertas 
instalados a montante e a 
jusante imediatos do barra-

mento da Usina durante as 
atividades de lazer e pesca. 
Além disso, conforme a Lei 
Estadual nº 9096 de 2009 é 
proibido pescar no estado a 
200m acima ou abaixo das 
barragens.

arrecadar fundos para a rea-
lização da exposição”, conta 
o presidente da Acripc, Ma-
teus Nicoli da Cruz. A edi-
ção 2019, que ocorrerá de 8 
a 11 de agosto, ganhou ainda 
mais investimento. O desta-
que principal fica a cargo dos 
três shows nacionais. “Ini-

ciamos a programação com 
bastante antecedência. Isso 
garante ainda mais qualida-
de ao evento. Além do lan-
çamento, apresentaremos as 
nossas candidatas à rainha da 
exposição, que começam sua 
trajetória na disputa”, explica 
Cruz.

Andando pelas salas e ba-
nheiros, também é possível 
ver teias de aranhas e mofo 
por todos os cantos, bem 
como a sujeira e pichações. 
Já as entradas que dão aces-
so às arquibancadas estão 
cobertas por grandes poças 
de água, causadas provavel-
mente pelas fortes chuvas 
recentes. Mas o que mais é 
surpreendente é o estado do 
“gramado”, palco dos treina-
mentos. Ali tudo que se vê é 
mato. Até pés de mamoeiros 
floresceram, altos o bastante 
para serem percebidos.

RETOMADA DA OBRA?
Em 2018, houve uma ten-

tativa de aditar a vigência do 
contrato com a empresa En-
geglobal – responsável pela 
construção do COT -, porém 
sem sucesso. E em abril do 
ano passado o contrato foi 
rompido. Dos R$ 31 milhões 
orçados na obra, o Gover-
no informou que repassou 
R$ 21 milhões ao Consórcio 
Barra do Pari, liderado pela 
Engeglobal.

Durante a gestão do ex-
-governador Pedro Taques, 
o então secretário de Cida-
des, Wilson Santos, emitiu 
um relatório apontando a 

existência de obstáculos que 
deviam ser superados para a 
finalização e entrega da obra. 
Um dos motivos da dificul-
dade seria a baixa capacida-
de operacional do consórcio, 
os ajustes no projeto e pro-
blemas com planejamento 
no fornecimento de mate-
riais e equipamentos.

Na época a assessoria da 
Secid informou que a Pas-

ta esperava a conclusão do 
relatório que estava sendo 
realizado pela Controlado-
ria Geral do Estado, em con-
junto com a Procuradoria 
Geral. Os órgãos estariam 
auditando todos os contra-
tos e, só após a conclusão das 
auditorias é que seria feito 
um novo planejamento das 
obras, inclusive em relação 
aos recursos financeiros. 

Por conta disso, não houve 
previsão para o reinicio das 
obras.

OUTRO LADO
A Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Logística in-
formou que ainda está estu-
dando a melhor forma para 
isso acontecer, cogitando in-
clusive a formação de parce-
rias para isso.
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