
REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise 
causada pelo coronavírus, 
o Diário do Estado MT 
informa aos seus leitores 
que seguirá presando pela 
qualidade da informação 
neste período, porém, 
em tiragem menor em 
respeito, principalmente, 
aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, 
muita gente está envol-
vida, e na maior parte do 
tempo, próximos uns aos 
outros. Tudo ficará bem!

ELEIÇÕES 2020

Mato Grosso tem 2,3 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, conforme dados divulga-
dos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação está marcada para o dia 15 de novembro.
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Divulgação

Clemerson menDes

Divulgação

Em Sinop, que determinou o toque de recolher desde esta 
sexta até o próximo dia 5 de julho, das 22h30 às 5h, os 20 
leitos do Hospital Regional estão totalmente ocupados e, por 
enquanto, não há mais vagas nas Unidades de Terapia In-
tensiva (UTIs) do serviço público.                Página  - 4

Exportações sobem e MT agora
está na 4ª posição em ranking

Alertas de
desmatamento
na Amazônia
sobem 33%
As áreas com alerta de 
desmatamento na Ama-
zônia aumentaram 33% 
no período de um ano, se-
gundo dados do Inpe. De 
agosto de 2019 até o dia 
30 de julho deste ano – 
atualização mais recente 
do sistema de monito-
ramento Deter – houve 
alertas de desmatamento 
de 9.125 km² de área da 
floresta.
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Alunos e profissionais da Educação Pública do 
Estado de Mato Grosso, como está sendo o processo 
de retomada das escolas em suas cidades? Deu tem-
po de fazer o diagnóstico, fechar o planejamento e 
montar o quadro de horas/aulas, no curtíssimo espa-
ço de tempo oferecido pela SEDUC/MT, de supetão? 
Os laboratórios de informática das escolas estão com 
equipamentos novos? O que acharam da plataforma 
Microssoft Teams? A escolha dela foi democrática ou 
monocrática? Teria outra plataforma melhor, mais 
intuitiva, para quem foi jogado no ambiente virtual 
sem aviso prévio e qualificação obrigatoriamente 
pelos técnicos da Microsoft, não por multiplicadores 
treinados em apenas dois dias? Muitos alunos sem 
internet ou equipamento, como indígenas, quilom-
bolas, moradores da zona rural, às vezes até sem 
eletricidade, quanto mais conectividade, e morado-
res da zona urbana afetados pela recessão econômi-
ca, vendendo o almoço para comprar o jantar, onde 
inclusão digital seria igual caviar, já ouviram falar, 
mas não viram?  E os que têm conectividade, vão se 
familiarizar fácil? Os alunos especiais, com alguma 
deficiência, vão contar com EAD de salas de recur-
sos em todas as escolas, ou muitas foram fechadas 
e o direito de acessibilidade será negado à vista e a 
prazo? As assessorias pedagógicas estão tendo con-
dições, facilidade e tranquilidade para fazer o geren-
ciamento local, mediante a balbúrdia da coordena-
ção do Estado, comprometendo ou até inviabilizando 
o trabalho desses atores?

As direções escolares têm recebido aporte finan-
ceiro para dar conta de renovar seu acervo tecnoló-
gico, em quantidade e qualidade, outrossim para im-
primir os materiais didáticos, apostilas, para todos?

As coordenações pedagógicas estão conseguin-
do trabalhar com orientação de metodologias de en-
sino e aprendizagem específicas para EAD, como as 
ativas e sala de aula invertida, por exemplo, ou estão 
sobrecarregadas com planejamento de logística de 
trabalho aos educadores e outras funções que sequer 
são de suas atribuições, foge do campo eminente-
mente pedagógico?

Os conselhos deliberativos de cada unidade es-
colar estão podendo exercer suas atribuições com 
autonomia e independência, ou, diferente disso, ti-
veram sua competência esvaziada e usurpada?

Pergunto para me atualizar e atualizar a socie-
dade sobre a calamitosa realidade imposta com mão 
de pilão pelo Governo do Estado, porém camuflando 
perante a imprensa e opinião pública, como se tudo 

estivesse certo, enquanto não há nada resolvido.
Devemos fazer o debate público necessário e to-

mar as providências cabíveis, para o Governo do Es-
tado e sua sucursal, SEDUC/MT, se sensibilizem mais 
com as dificuldades extremas que os profissionais da 
Educação estão sofrendo, sem estar sendo dado al-
ternativas. Talvez, se houver um suspiro de sensatez, 
competência, responsabilidade, respeito e humani-
zação, até repensado a condução do processo, quem 
sabe dando um reset nesse desmonte em curso.

É preciso e devido uma política educacional por 
parte da alta cúpula do Estado mais transparente e 
eficiente, moral e legal, sem assédio moral dissimula-
do, autoritarismo escancarado e gestão e governança 
destrambelhada, sem planejamento exequível.

A tomada de decisões carece ser democratização, 
libertando-se dos grilhões do biombo governamental 
e dialogando com o chão das escolas, junto dos tra-
balhadores e alunos da Educação Pública estadual, 
não simplesmente fazendo comunicados e orienta-
ções obscurantistas e sem interação qualquer com 
as comunidades escolares. É inadmissível, revoltante 
e repugnante, implementar um projeto gerador e de 
aprofundamento de e das exclusões, como a exclusão 
digital, equivalente ao aluno no passado que não tinha 
tênis ou sapato, uniforme, para ir à escola, sendo en-
tão barrado na portaria e levado a passar o vexame de 
voltar desconsolado para trás, desprezado, menospre-
zado, humilhado. Isso promove opressão em face dos 
pais e alunos; degradação das condições de trabalho 
dos técnicos e professores. Viola a dignidade da pes-
soa humana e denega cidadania para essa gente que é 
como a gente, não podendo ninguém ficar de baixo da 
ponte dependendo de esmola, enquanto outros tiram 
fotos de cima dela, no ambiente “hi-tech” da escola. 
Igualdade de oportunidades aos alunos, qualidade do 
ensino, valorização dos profissionais e democratiza-
ção da gestão, são princípios da LDB dos quais não se 
pode abrir mão, custe o quê custar, sob pena do sis-
tema desmoronar, praticamente sendo precarizado, 
quem sabe com a pretensão de beneficiar as escolas 
particulares, gerando lucro aos empresários e proje-
tando para o futuro a privatização dos serviços públi-
cos, decorrente do sucateamento estrutural e doloso.

PAULO LEMOS É ADVOGADO ESPECIALISTA EM 
DIREITO ADMINISTRATIVO

O massacre e esculhambação 
por parte da Seduc

PAULO LEMOSBenefícios que você só encontra 
clicando aqui!
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dessa forma, qualquer tipo de fraude. Con-
tatos por WhatsApp, ligação e mensagens 
de texto são, em linhas gerais, excluídos da 
política de comunicação da instituição, sen-
do forte indício de golpe qualquer conversa 

oriunda dessas formas 
de contato (a menos, é 
claro, durante a fase de 
cadastro e se você esti-
ver devendo, aí eles vão 
tentar se comunicar de 
qualquer forma).

Quando precisar (ou 
quiser) fazer o acesso 

via site é importante redobrar os cuidados, 
tendo a certeza de que está usando um 
computador seguro (vírus são um proble-
ma nesse caso) e que está acessando o site 
correto. Mais uma vez não se deve utilizar 
links recebidos de terceiros ou obtidos atra-
vés de fontes não confiáveis. São pequenos 
cuidados que vão fazer toda a diferença no 
que diz respeito à sua segurança, sua tran-
quilidade e, claro, seu dinheiro.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@
hotmail.com ou visitar nosso perfil em fa-
cebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Por mais que os cuidados com os bancos virtuais sejam os 
mesmos que devemos tomar ao lidar com as instituições 
tradicionais, temos a dificuldade de não ter um endereço 
ou telefone para buscar atendimento da forma que estamos 
acostumados caso algo não esteja dentro dos padrões e, por 
esse motivo, o cuidado deve ser redobrado.
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Os bancos virtuais foram nosso assunto 
da edição passada e, claro, um tema tão im-
portante como esse não poderia deixar de 
receber informações adicionais no que diz 
respeito à segurança. Sim, tais instituições 
fazem o possível para 
seguir os mais rigorosos 
protocolos para proteger 
o cliente (e a si mesmas), 
mas os golpes envolven-
do suas marcas não ine-
vitáveis.

Precisamos ter em 
mente, sempre, que um 
banco virtual conta com um aplicativo pró-
prio. O foco deles é o cliente usando um 
smartphone, acessando de qualquer lugar. E 
você não vai baixar esse programa em qual-
quer lugar, não é mesmo? baixando em uma 
fonte segura, como a loja de aplicativos do 
seu sistema operacional, você evita riscos. 
Clicar em links que encontrou em algum 
lugar ou que recebeu via e-mail ou comuni-
cador instantâneo pode fazer com que um 
software malicioso seja instalado, dando 
origem a uma infinidade de problemas. Nor-
malmente esses links são acompanhados 
por textos atraentes, oferecendo vantagens 
e benefícios exclusivos que, evidentemente, 
não existem.  Esteja atento, também, aos ca-
nais de comunicação utilizados pelos servi-
ços. Na maioria das vezes você precisa utili-
zar um chat interno, via aplicativo, evitando, 

Desmatamento na Amazônia bateu novo recorde nos alertas de desmatamento em junho

Alertas de desmatamento na
Amazônia sobem 33% em um ano
ÁREAS DE RISCO | Satélites alertam para mais de 9 mil km² devastados entre agosto de 2019 e julho de 2020

Foto: ReuteRs

DA REPORTAGEM

As áreas com alerta de 
desmatamento na Amazônia 
aumentaram 33% no período 
de um ano, segundo dados 
divulgados nesta sexta-feira 
(7) pelo Instituto de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), vincula-
do ao Ministério de Ciência e 
Tecnologia.

De agosto de 2019 até o 
dia 30 de julho deste ano – 
atualização mais recente do 
sistema de monitoramen-
to Deter – houve alertas de 
desmatamento de 9.125 km² 
de área da floresta. Entre 
agosto de 2018 e julho de 
2019, esse número tinha fi-
cado em 6.844 km². Se com-
parados apenas os dados 
dos meses de julho de 2020 
e 2019, houve queda neste 
ano: em 2020, os dados, que 
ainda não consideram o dia 
31 de julho, apontam 1,5 mil 
km² de áreas com alertas de 
desmate. No ano passado, o 
total foi de 2,2 mil km². Mas, 
considerando o acumulado 
de alertas do Deter nos me-
ses deste ano, as organiza-
ções esperam um aumento 
na taxa oficial de destruição 
da floresta amazônica nesta 
temporada, que se encerrou, 
justamente, no dia 31 julho.

“Claramente o desmata-
mento está fora de controle 
no Brasil. Desde o início do 
governo Bolsonaro, temos 
um aumento de cerca de 30% 
nos alertas de desmatamento 
todo mês. E isso se dá devido 
à prevalência do crime am-
biental na Amazônia”, diz o 
secretário-executivo do Ob-
servatório do Clima, Márcio 
Astrini. “Olhando os alertas 
do Deter nos últimos meses, 
estimamos que o desmata-
mento da Amazônia neste 
período (agosto de 2019 e ju-
lho de 2020) poderá atingir 
a casa do 13 mil km². Isso é 
assustador”, afirma Astrini.

Se confirmada a previsão 
de mais de 13 mil km² de de-
vastação amazônica, André 
Guimarães, Diretor-execu-
tivo do Ipam (Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Ama-
zônia), alerta que a tempo-
rada deste ano poderá ser a 
maior em mais de 10 anos, já 
que o último recorde da taxa 
oficial de desmatamento foi 
registrado em 2008. Na épo-
ca, o Prodes a taxa de desma-
tamento oficial foi de 12.911 
km². Na temporada passada, 
de 2018/2019, o sistema de 
alertas detectou mais de 6 
mil km² com sinais de de-
vastação – a taxa oficial de 
desmatamento para aquela 
temporada fechou em 10.129 
km² de desmatamento. É a 
maior área desde 2008. Tan-
to os alertas de desmatamen-
to em maio quanto em junho 
do Deter registraram recor-
des em toda a série história, 
que começou em 2015. En-
quanto em maio o alerta de 
desmatamento amazônico 
registrou 829 km², em junho 
foram 1.034,4 km².

Os alertas servem para 
informar aos fiscais do Ins-
tituto Brasileiro do Meio 
Ambiente (Ibama) onde há 
sinais de devastação, que po-
dem ou não ser comprova-
dos posteriormente.

Astrini explica que falar 
em desmatamento na Ama-
zônia é falar em desmata-
mento ilegal. “Acabar com o 
desmatamento na Amazônia 
seria acabar, principalmente, 
com a ilegalidade”, diz.

Os números dos alertas de 
desmatamento compilados 
pelo Deter estão públicos e 
disponíveis na plataforma 
Terra Brasilis desde 2017. 
A Amazônia Legal inclui o 
Acre, Amapá, Amazonas, 
Pará, Rondônia, Roraima e 
parte dos estados de Mato 
Grosso, Tocantins e Mara-
nhão.



DANIELE QUEIROZ GUALBERTO ME, CNPJ. 
36.543.025/0001-89. Torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Alte-
ração da Razão Social e Renovação da Licença de Ope-
ração de uma Serraria com Desdobramento de Madeira, 
localizada no município de São José do Xingu/MT. Não 
determinado EIA/RIMA.

MARCIO AUGUSTO LOPES FEIJO EIRELI, CNPJ. 
06.243.998/0001-31. Torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Alte-
ração da Razão Social, e Renovação da Licença de Ope-
ração de uma Serraria com Desdobramento de Madeira, 
localizada no município de Nova Ubiratã/MT. Não deter-
minado EIA/RIMA.

Carlos Alberto de Lima Alves - CPF.: 300.170.718-60 
Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente – SAMA, o Pedido de Licença Prévia 
e de Instalação para atividade de 41.10-7– Incorporação 
de empreendimentos imobiliários e Obra Civil, localizado 
na Avenida Blumenau, Lotes 08, 09, 27 e 28 Quadra 10 
no Bairro Jardim Amazônia no município de Sorriso/MT. 
(Gabrieli Ehrenbrienk Marchioro - Engenheira Agrícola e 
Ambiental e Engenheira de Segurança do Trabalho – 066 
9 96121699)

AGOSTINHO VIGOLO, CPF 298.657.941-87, torna públi-
co que requereu à SAMA - Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente de Sorriso-MT, Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e  Licença de Operação (LO) 
para atividade de Secagem e Armazenamento de Grãos, 
da área existente e da área em ampliação, localizada na 
Fazenda Visoja, zona rural, município de Sorriso/MT. Não 
foi determinado EIA/RIMA.

MAGHATI CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
EIRELI (MAGHATI INCORPORADORA), CNPJ nº 
34.517.285/0001-54, torna público que requereu junto 
à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
SAMA/NM de Nova Mutum, a Licença Prévia e de Insta-
lação para atividade de “Condomínio Vertical Plurifamiliar 
(apartamentos)” localizado Avenida das Emas esquina 
com a Rua das Sucupiras, Bairro Jardim das Orquídeas, 
neste município. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

REBOBINAR ELETROTECNICA LTDA-ME, CNPJ 
20.509.313/0001-87, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO) para atividades de Manutenção e reparação de 
geradores, transformadores e motores elétricos / Manu-
tenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos não especificados anteriormente,  localizada na 
AV Los Angeles, N 120, JD. Califórnia, Município de Sorri-
so/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 049/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 545, de 10 de junho de 2020, faz sa-
ber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração 
– Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2020, regida pela Lei Federal 
10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas 
condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNERÁRIO EM ATENDIMEN-
TO SOCIOEMERGENCIAL AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que 
será realizado às 13h30min (treze horas e trinta minutos), do dia 21 de agosto 
de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edi-
tal completo poderá ser adquirido no endereço acima ou baixado gratuitamente 
no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores in-
formações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 17hs, 
ou pelo fone (66) 3575-5100.   Peixoto de Azevedo, 07 de agosto de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 045/2020

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão Eletrô-
nico - SRP 045/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ASSIS-
TÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATORIAL EM ATENDIMENTO A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Para acesso ao Edital Complementar 001/2020 os interessa-
dos deverão baixar no site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br ou no site www.
bll.org.br. Maiores informações no Setor de Licitações de segunda a sexta–fei-
ra, no horário das 12h às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento 
ao disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente 
estabelecido, ficando marcada nova sessão pública para às 09h00min (horário 
de Brasília) do dia 20 de agosto de 2020. Acolhimento das propostas eletrôni-
cas: até às 18h do dia 19/08/2020 através do site www.bll.org.br

Peixoto de Azevedo 07 de agosto de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro

Pregoeiro

ABERTURA: 11 de setembro de 2020. INÍCIO DA SESSÃO: 11 de 
setembro de 2020 às 08h00min horas. OBJETO: Contratação de 
empresa de engenharia para realização de obra de drenagem de águas 
pluviais em algumas ruas do Bairro Jardim das Palmeiras, conforme 
editais em projetos, planilha e memoriais. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: Sala de Reuniões dos Conselhos, localizada na Av. Mato 
Grosso, 206NE, centro, Campo Novo do Parecis – MT ou pelo telefone 65 
3382 5108 / 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Recebimento das propostas: a partir do dia 10 de agosto de 2020, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 24 de agosto de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data 
de abertura das propostas: dia 24 de agosto de 2020, às 09:00 horas. 
(horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 24 de 
agosto de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
combustíveis para abastecimentos fora do município, para atender os 
veículos da frota municipal, nos municípios do Estado de Mato Grosso, 
dentre eles: Barra do Bugres, Comodoro, Cáceres, Sorriso, Lucas do Rio 
Verde, Nova Mutum, Rondonópolis, Jaciara, Cuiabá “Região Central”, 
Várzea Grande, Sinop, Nobres e Rosário Oeste. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: bllcompras.com Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou 
pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá 
ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 07 de agosto de 2020.

Pregoeiro

Recebimento das propostas: a partir do dia 10 de agosto de 2020, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 21 de agosto de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data 
de abertura das propostas: dia 21 de agosto de 2020, às 09:00 horas. 
(horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 21 de 
agosto de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
combustível óleo diesel S10, visando atender a demanda da frota 
municipal nos abastecimentos dos veículos e maquinários, realizados no 
posto avançado do pátio da Prefeitura Municipal de Campo Novo Do 
P a r e c i s / M T.  L O C A L D A R E A L I Z A Ç Ã O  D O  C E R TA M E : 
https://bllcompras.com/ Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 
66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

Campo Novo do Parecis-MT, 07 de agosto de 2020.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 058/2020

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2020

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 057/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 07 de agosto de 2020.

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

Leandro Nery Varaschin

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. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

32° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE N° 158/2020 
 

  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 em epígrafe, visando à contratação da empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., com CNPJ N° 03.467.321/0001.99  no valor global de R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINEHENTOS REAIS), tendo 
como fundamento o inciso I  do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objetivo a  CONTRATAÇÃO DIRETA DOS 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO AO CISVP, do respectivo PROCESSO N° 
158/2020. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de agosto de 2020. 
 
 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente – CPL 

 
 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 
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33° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE N° 159/2020 
 

    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 em epígrafe, visando à contratação da empresa: ÁGUAS DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO, com CNPJ N° 03.629.871.0001.67 no valor global de R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), tendo como 
fundamento o inciso I artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objetivo a CONTRATAÇÃO DIRETA DOS 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM ATENDIMENTO AO CISVP, do respectivo PROCESSO N° 
159/2020. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de agosto de 2020. 
 
 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente – CPL 

 
 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 
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  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 em epígrafe, visando à contratação da empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., com CNPJ N° 03.467.321/0001.99  no valor global de R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINEHENTOS REAIS), tendo 
como fundamento o inciso I  do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objetivo a  CONTRATAÇÃO DIRETA DOS 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO AO CISVP, do respectivo PROCESSO N° 
158/2020. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de agosto de 2020. 
 
 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
Presidente – CPL 

 
 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

balbinoleiloes.com.br - 0800-707-9272

FAZENDA 200HA EM 
LUCAS DO RIO VERDE/MT

c/ casa 140m²,  Projeto Especial de

Assentamento Lucas do Rio Verde, Setor 06,

confrontando c/ o Ribeirão do Cedro.

Inicial R$ 4.778.620,00 (PARCELÁVEL)

 

RUA DAS FLORES, S/N – SALA A – BAIRRO CENTRO 
ITANHANGÁ – MT CEP 78.579-000 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 2020 

 
COOPERITA – COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES 
RURAIS DE ITANHANGA       CNPJ 12.254.367/0001-10         NIRE 51400008949 
 
 
O Diretor-Presidente da Cooperita – Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais 
de Itanhangá, Sr. Anders José Whol, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social em seu art. 36 § 2º, convoca os cooperados para a ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINARIA 2020, a ser realizado na Av. Deputado Jose Riva, nº 723 – 
Centro, no município de Itanhangá – MT, no dia 20 de Agosto do ano de 2020, ás 17:30 
horas em primeira convocação com 2/3 dos cooperados votantes, ás 18:30 horas com 
metade mais um dos cooperados em segunda convocação, e as 19:30 horas terceira e 
ultima convocação com no mínimo 10 cooperados, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 
 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 

I – Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Parecer do 
Conselho Fiscal do exercício 2019, compreendendo: 
 -Relatório da gestão 
 -Balanço geral 
 -Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho Fiscal 

-Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte. 
II – Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no primeiro 
caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios.  
III – Homologação de Admissões e Demissões de associados. 
IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal. 
V - Assuntos gerais de interesse da Cooperativa - Mudança do endereço da sede da 

cooperativa. 
 
Aptos a votar: 86 
Impedidos de votar: 00 

Itanhangá – MT, 08 de Agosto de 2020.  
 
 
 

Anders José Wohl 
Diretor-Presidente 

Pregoeira Municipal
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2020

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
24/08/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para as 
diversas secretarias do Município de Ipiranga do Norte”, 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, aba LICITAÇÕES.
Ipiranga do Norte - MT, 07 de Agosto de 2020.

O Município de Nova Mutum, torna público que após o período de 
suspensão dos atos inerentes à referida licitação até decisão do mérito 
por parte do órgão fiscalizador, esta administração decidiu cancelar este 
certame de licitação em virtude da necessidade de alterações no edital.

Objeto: registro de preços para contratação de empresa de prestação de 
serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada por 24 h 
ininterruptas. Tipo: Menor preço por lote - Data de Abertura: 20 de agosto 
de 2020. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim 
das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser retirado pelo 
s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, ou pelo e – 
mail: carmen@novamutum.mt.gov.br, ou telefone ** 65 3308 5400 – 
Horário de atendimento: Das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 
17h00min. Nova Mutum – MT, 07 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

Presidente da CPL

CONCORRÊNCIA N° 007/2019

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 
para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 
questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 
trabalhos relativos à fase de julgamento das propostas de preços no dia 
11.08.2020 às 09:00 horas. Nova Mutum - MT, 07 de agosto de 2020.

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020

AVISO DE CANCELAMENTO

Marcelo Rodrigo Bragatti

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum/MT, 07 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Marcelo Rodrigo Bragatti

PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2020

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/2020, que se realizará às 10:30 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 21 DE AGOSTO DE 2020, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO 
DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500 E ETANOL PARA O DISTRITO DE 
BOA ESPERANÇA DO NORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES. 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° 065/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 075/2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 075/2020
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE EPI – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRÂNSITO E DEFESA CIVIL. 
FINALIDADE: a presente contratação tem como objetivo adquirir 
Equipamento de Proteção Individual para uso da Defesa Civil no combate 
ao incêndio, durante o período de estiagem, no município de Sorriso-MT. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
CONTRATADA: P.R.P BORGES COMÉRCIO EIRELI, CNPJ Nº 
05.457.629/0001-89. VALOR GLOBAL: R$ 7.955,00 (Sete mil, 
novecentos e cinquenta e cinco reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Comissão Permanente de Licitação

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 017/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM CBUQ NO PERÍMETRO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, NO ENTORNO DO LAGO DO ROTA 
DO SOL NA AV. BLUMENAU, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura ocorrerá às 08H00M 
(Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020, na sede 
da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, 
na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 017/2020

Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do PRESENCIAL Nº. 065/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500 E ETANOL 
PARA O DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

DE AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 14/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA LABORATÓRIOS DE 
INFORMÁTICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E TABLETS PARA 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO 
PROGRAMA DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS 
DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (INFORMATIZA APS) DE 
SORRISO MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR 
MICROSENS LTDA CNPJ/CPF Nº 78.126.950/0011-26 ITENS 
VENCEDORA - 840436 - R$1.440,00, VALOR TOTAL R$ R$273.600,00 
MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 
20.847.096/0001-35 ITENS VENCEDORA - 838994 - R$712,00, VALOR 
TOTAL R$ R$78.320,00 ERICA DE FATIMA GENTIL CNPJ/CPF Nº 
36.656.877/0001-82 ITENS VENCEDORA - 840393 - R$1.985,00, 
VALOR TOTAL R$ R$5.955,00 SYMA PRINT LTDA CNPJ/CPF Nº 
07.300.151/0001-04 ITENS VENCEDORA - 838992 - R$400,00, VALOR 
TOTAL R$ R$4.000,00 FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF 
Nº 15.435.299/0001-84 ITENS VENCEDORA - 839245 - R$1.750,00, 
VALOR TOTAL R$ R$17.500,00 VALOR TOTAL GERAL R$379.375,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro BarbierI

PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2020

Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62,  torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO AMPLIAÇÃO DA CICLOVIA DA AVENIDA 
BLUMENAU (ENTRE RUA DAS CAMELIAS – BAIRRO MORADA DO 
SOL E PRIMEIRA ROTARIA DO ROTA DO SOL), E A PISTA DE  
CICLOVIA E CAMINHADA DO LAGO MUNICIPAL DO ROTA DO 
SOL/JD AMAZONIA, pertencente ao  Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO E 
RECUPERAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, DO TAXIWAY 
E PATIO DE AERONAVEIS DO AEROPORTO REGIONAL DE 
SORRISO ADOLINO BEDIN – MT, pertencente ao  Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO



Eleitores vão eleger novosprefeitos e vereadores
no dia 15 de novembro 
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DA REPORTAGEM

Mato Grosso subiu uma 
posição no ranking nacional 
e se tornou o quarto maior 
exportador do Brasil, com 
crescimento de 6,6% no pri-
meiro semestre do ano, em 
comparação com o mesmo 
período de 2019. Enquanto 
isso, a tendência nacional foi 
de retração de 7,3%.

Os dados são do Boletim 
Comex MT, produzido pelo 
Centro Internacional de Ne-
gócios (CIN) da Federação 
das Indústrias de Mato Gros-
so (Fiemt) e foram divulga-
dos nesta semana. De acordo 
com o boletim, um dos se-
tores da indústria que mais 
cresceu foi o de carne bovina, 
que neste primeiro semestre 
teve alta de 40%. 

O estado representa 58% 
das exportações do Centro-
-Oeste, o equivalente a US$ 
9,6 bilhões, segundo a publi-
cação. Os números fazem re-
ferência ao primeiro semes-
tre deste ano.

De acordo com o pre-
sidente da Fiemt, Gustavo 
de Oliveira, esses recursos 
que vem de fora do país são 
muito importantes para a 
circulação da economia, so-
bretudo neste momento de 
pandemia, já que promovem 
a geração de emprego e im-
pulsionam a compra de in-
sumos para o agronegócio e 
agroindústria. O Boletim Co-

mex MT mostra que apenas 
23% da receita gerada pelas 
exportações vem de produ-
tos industrializados, enquan-
to que 77% são provenientes 
da agropecuária.

Gustavo Oliveira afirma 
que esse número poderia 
ser ainda maior. “Nos últi-
mos meses, vendemos para 
o mundo quase US$ 10 bi-

Foto: RepRodução

Um dos setores da indústria que mais cresceu foi o de carne bovina 

Exportações sobem e estado
assume 4ª posição em ranking
AUMENTARAM 6% | Segundo boletim, um dos setores que mais cresceu foi o de carne bovina

lhões, porém deixamos de 
exportar muito mais porque 
nossos produtos têm pouco 
valor agregado”, finaliza.

Apesar dos números ro-
bustos de exportações no 
segmento de commodities, o 
gerente de Desenvolvimento 
Industrial da Fiemt, Lucas 
Barros, destaca que cenário 
é uma grande oportunidade 

CUIABÁ

Governo certifica pontos de
parada e descanso em rodovias
DA REPORTAGEM

O Ministério da Infraes-
trutura certificou nove locais 
como pontos de parada e 
descanso para motoristas de 
transporte de cargas e passa-
geiros nas rodovias brasilei-
ras. A portaria foi publicada 
no Diário Oficial da União.

Foram certificados os es-
tabelecimentos que cumpri-
ram integralmente os requi-
sitos e condições mínimas 
sanitárias, de segurança e 

Foto: divulgação

Eleitores vão eleger novos prefeitos e vereadores
no dia 15 de novembro 

NOVO CORONAVÍRUS

2,3 milhões eleitores 
aptos a votar
DA REPORTAGEM

Mato Grosso tem 
2.317.102 eleitores aptos a 
votar nas eleições deste ano, 
conforme dados divulgados 
pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). A votação está 
marcada para o dia 15 de no-
vembro. Esses eleitores vão 
eleger novos prefeitos e ve-
readores de 141 municípios 
do estado. A primeira eleição 
em Boa Esperança do Norte, 

que seria o novo município 
de Mato Grosso, foi cance-
lada, após o TSE suspender 
a criação e emancipação da 
cidade.

Se comparado às eleições 
de 2016, o estado teve um 
aumento de 2,1% no número 
de eleitores. Há quatro anos, 
Mato Grosso tinha 2.269.010 
pessoas aptas a votarem. O 
estado representa 1,57% do 
número total de eleitores no 
Brasil.

SINOP

Arara-canindé é 
encontrada morta 
com marcas de tiro
DA REPORTAGEM

Uma arara-canindé foi 
encontrada morta na quinta 
(6) na BR-163 com marcas de 
tiros às margens da BR-163 
em Sinop. O corpo da arara 
estava às margens da rodovia 
nas proximidades do bairro 
Camping Clube.

Os servidores da Secre-
taria de Estado de Meio am-
biente (Sema) foram acio-
nados e encaminharam o 
animal ao Hospital Veteriná-
rio da Universidade Federal 
de Mato Grosso, mas ela já 
chegou em óbito, com he-
morragia aguda.

O tiro atravessou o corpo, 
rompeu o pulmão e a artéria 

aorta. A médica veterinária 
da UFMT, professora Elaine 
Dione, relatou que logo que 
a ave chegou foi observada a 
marca de tiro.

Pelos exames, tudo indi-
ca que ela estaria voando em 
casal e teria caído na rodovia 
durante o voo, por conta do 
disparo. 

A veterinária explicou 
ainda que as araras-canindé 
estão em período reproduti-
vo nessa época do ano. Ainda 
serão feitos novos exames 
para verificar quantos tiros 
atingiram a ave. 

A Sema deve abrir um 
inquérito a partir de agora 
para investigar esse crime 
ambiental.

conforto estabelecidos por 
atos normativos dos minis-
térios da Infraestrutura e 
da Economia[. A certifica-
ção tem validade por quatro 
anos e pode ser renovada su-
cessivamente.

Também foram certifica-
dos de forma provisória os 
locais que, no momento de 
vistoria, não estavam ade-
quados quanto à disponibili-
dade de água quente no chu-
veiro, suporte para sabonete 
e toalhas e sinalizações indi-

para que pequenas e médias 
empresas mato-grossenses 
possam internacionalizar 
seus negócios.

A partir de agora, a Fie-
mt irá publicar mensalmen-
te boletins com análises do 
fluxo de comércio exterior, 
tendo como principal foco 
as operações realizadas em 
Mato Grosso.

cativas. Nesse caso, a certifi-
cação vale por um ano e não 
pode ser prorrogada.

Em fevereiro, o governo 
definiu os atos a serem ado-
tados pelas empresas para o 
reconhecimento e a certifi-
cação dos pontos de parada 
e descanso. 

Os formulários de reque-
rimento estão disponíveis no 
site do Ministério da Infraes-
trutura.

Em março, o governo já 
havia certificado 12 pontos 

de parada e descanso. Todos 
eles, são postos de combus-
tíveis e estão localizados nos 
estados da Bahia, Goiás, Ma-
ranhão, Minas Gerais, Para-
ná, Pernambuco, Piauí, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Sergipe.

É proibido ao motorista 
profissional dirigir por mais 
de cinco horas e meia inin-
terruptas veículos de trans-
porte rodoviário coletivo de 
passageiros ou de transporte 
rodoviário de cargas.


