
AUTORIZADO

Divulgação

BENEFICENTE

Feijoada
arrecada
fundos para
tratamento

Uma feijoada beneficen-
te promovida pela Rede Femi-
nina Estadual de Combate ao 
Câncer de Mato Grosso será 
realizada sábado, em Cuiabá. 
O objetivo é arrecadar fundos 
para a instituição, que ajuda 
pacientes em tratamento con-
tra o câncer.                Página -7

NO AZUL

Mato Grosso mesmo diante da pandemia do coronavírus, melhorou sua economia e voltou ao equilíbrio 
financeiro, após um período de recessão.                 Página -3

Divulgação

Divulgação

Secom mT

O governador Mauro Mendes recebeu do superintendente do 
Dnit autorização para a execução do primeiro lote de obras do 
projeto do Contorno Norte de Cuiabá e Várzea Grande, conheci-
do como Rodoanel, e já determinou a realização de novo proces-
so licitatório à retomada da obra.                  Página  - 7

Com investimento de R$ 237 mi,
Rodoanel terá nova licitação

Agricultores
investem
no cultivo
de melancia
Agricultores familiares de 
Sinop estão diversificando a 
produção com o cultivo irrigado 
de melancia em pequenas áre-
as. Os frutos colhidos chegam 
ao peso médio de 14 kg e a fruta 
tem todas as qualidades que o 
consumidor procura.
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A volta da criação de empregos com carteira assi-
nada em julho foi uma rara boa notícia na pandemia. A 
abertura de 131 mil postos sinaliza que uma retomada 
econômica pode ganhar corpo ao longo do segundo se-
mestre, conforme prossiga a volta gradual das ativida-
des.

A levar em conta a experiência internacional, é ra-
zoável imaginar uma aceleração das contratações nos 
próximos meses, depois da perda de 1,1 milhão de va-
gas acumulada entre março e junho. Embora não esteja 
clara a perspectiva de uma retração geral da Covid-19, é 
perceptível o retorno de setores menos afetados pelas 
restrições de contato social.

Conforme os dados parciais de junho, cerca de me-
tade da queda da atividade já se encontra revertida. As 
projeções para o ano vêm melhorando e apontam para 
retração do Produto Interno Bruto próxima dos 5%, me-
nos devastadora que a temida há algumas semanas.

Está em curso uma certa descompressão, que con-
fere uma impressão de retomada rápida nos momentos 
iniciais. Tomar o início como tendência seria precipita-
do, contudo. Restam muitas incertezas, a começar pela 
provável redução do valor do auxílio emergencial a par-
tir de outubro.

O programa foi bem-sucedido em defender a ren-
da e o consumo de trabalhadores informais e famílias 
pobres em geral, e não se sabe se a economia terá vigor 
para compensar a progressiva retirada de transferências 
governamentais. Além do auxílio, foi importante o me-
canismo de flexibilização de contratos de trabalho, com 
redução de jornada e salários, parcialmente compensa-
dos pelo governo.

Visando evitar perdas de postos formais, o progra-
ma foi orçado em R$ 51,6 bilhões e até agora cerca de 
R$ 23 bilhões foram utilizados em 16,3 milhões de acor-
dos. A prorrogação da regra por dois meses, até outubro, 
deve dar algum fôlego adicional aos setores mais atingi-
dos. Mas o vigor do emprego será posto à prova quando 
esses mecanismos cessarem, o que ocorrerá nos próxi-
mos meses, dadas as restrições do Orçamento público.

As transformações econômicas que estão em an-
damento, da digitalização acelerada a novos hábitos e 
focos de consumo, ainda poderão provocar demissões 
conforme as empresas se ajustarem. Tudo isso sugere 
que mesmo uma arrancada inicial, ainda por se con-
firmar, poderá sem demora dar lugar a um ritmo mais 
lento. O dano da crise, evidente, também poderá ser 
durável.

Não por acaso, o ponto central das expectativas de 
crescimento do PIB para 2021 nas pesquisas do Banco 
Central é de apenas 3,5%, insuficiente para recuperar o 
nível da atividade de antes da crise. Projeções melhores 
dependerão, mais uma vez, do avanço da agenda de re-
formas econômicas.

Editorial

A volta do emprego

Ranking dos Políticos - Facebook

NA AUSÊNCIA
DE BOTELHO
Presidente interino da Assembleia Legis-

lativa, o deputado João Batista tenta manter 
o quórum de parlamentares durante as se-
manas em que o presidente de fato da Casa, 
Eduardo Botelho, fica afastado para tratar a 
saúde. O parlamentar agendou a votação de 
uma série de projetos dos colegas que esta-
vam “represados” na Casa. Além disso, irá 
votar os vetos do Governo do Estado às me-
didas propostas pelos parlamentares. Ambas 
as pautas devem movimentar o plenário.

TELINHA
A Assembleia Legislativa adquiriu, por R$ 

2 milhões, os direitos patrimoniais, em caráter 
definitivo, da obra cinematográfica intitulada 
“Rondon, o desbravador”. A cessão onerosa ga-
rante ao Legislativo o direito de reproduzir, par-
cial ou integralmente, editar e utilizar a obra. 
A cessão foi firmada por meio de dispensa de 
licitação junto à empresa Rondon Produções de 
Filmes Ltda.

RETORNO
AO TCE
Após o STF determinar o retorno de Valter 

Albano ao TCE, outros conselheiros afastados 
devem tentar “carona” na decisão. Antônio 
Joaquim (foto) e Sérgio Ricardo já adianta-
ram que vão ingressar com recurso para que 
a medida seja estendida a eles. A análise dos 
pedidos ficará a critério do ministro Ricardo 
Lewandoski. Pelo entendimento do STF, os ca-
sos em que houver semelhança com o de Alba-
no deverão ser deferidos. A dúvida, neste mo-
mento, é com relação a Waldir Teis, que chegou 
a ser preso por embaraço à Justiça e tem uma 
situação jurídica mais complicada.
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“Mas o vigor do emprego será posto à prova quan-
do esses mecanismos cessarem, o que ocorrerá 
nos próximos meses, dadas as restrições do Orça-
mento público

NÃO SE ILUDAM, principalmente aqueles que 
se locupletam ao atender as exigências das 
categorias privilegiadas para as quais devem 
suas carreiras degradantes e corruptas

“

O título vem bem a calhar para mos-
trar àqueles congressistas de ocasião, 
senadores(as) e deputados(as), a canoa fu-
rada em que estão embarcando para chegar 
até as próximas eleições.

NÃO SE ILUDAM, porque a forma de im-
por suas vontades à população com a auto-
ridade de quem como nossos representan-
tes legais têm carta branca para decidirem 
como bem entenderem mesmo que contra o 
que a maioria de nós esperava de vocês não 
será apagada de nossas memórias.

NÃO SE ILUDAM, principalmente aque-
les que se locupletam ao atender as exigên-
cias das categorias privilegiadas para as 
quais devem suas carreiras degradantes e 
corruptas.

NÃO SE ILUDAM, vocês que se elegeram 
a reboque da proposta escolhida pela maio-
ria dos eleitores e que desde os primeiros 
dias em seus mandatos já se mostraram 
vendilhões de votos nas comissões e nos 
plenários espúrios que passaram a frequen-
tar e defender ao se entregarem ao egoísmo 
próprio daqueles que têm dificuldades para 
trabalhar em benefício de seu país e não dos 
grupelhos aos quais passaram a fazer parte.

NÃO SE ILUDAM, acreditando que pelo 
fato das próximas eleições estarem a 14 
meses de distância seus atos contra as ne-
cessárias medidas de proteção à saúde, à 
educação e de segurança para a população 
nesses momentos de crise mundial serão 
esquecidos. Não serão!

NÃO SE ILUDAM, mesmo porque a não 
aprovação da imprescindível contenção de 
despesas do Executivo, do próprio Legislati-
vo e seus parceiros de abusos de autoridade 
do Judiciário jamais será perdoada.

NÃO SE ILUDAM, quanto a capacidade 
de mantermos vivas na memória dos bra-
sileiros pelo resto de nossas vidas, seja nas 

funções públicas que exerceram ou exerçam, 
seja nas atividades privadas onde também se 
locupletam, todas as falsidades, os malfeitos 
que praticam, as falcatruas das quais parti-
cipam e as mordomias de que desfrutam em 
detrimento das necessidades dos contribuin-
tes porque vocês não serão ignorados por um 
minuto sequer.

NÃO SE ILUDAM, vocês serão lembrados 
em textos, fotografias filmes e outras posta-
gens não pela imprensa vendida, mas sim 
pelas mídias livres e abertas, essas mesmas 
que por medo vocês tentam intimidar e calar 
através da censura que até pouco tempo se 
diziam vítimas.

NÃO SE ILUDAM, vez que suas campa-
nhas eleitorais serão monitoradas nos míni-
mos detalhes, nenhuma mentira passará e 
nenhum procedimento ilícito existirá sem a 
imediata interpelação.

NÃO SE ILUDAM, suas façanhas e atos 
contra os interesses da nação serão relem-
brados um por um e expostos de tal manei-
ra que não restarão tijolos sobre tijolos nas 
construções e armações espúrias das quais 
tenham participado direta ou indiretamente.

NÃO SE ILUDAM, porque seus votos com-
prometidos com a postergação dos esque-
mas da velha política, suas artimanhas para 
deturpar propostas destinadas a corrigir os 
descalabros no serviço público, as benesses 
autoconcedidas com o beneplácito de parte 
do Judiciário para manter mordomias ban-
cadas por brasileiros trabalhadores e desem-
pregados, mas que mesmo assim são obriga-
dos a carregar nas costas os altos custos de 
seus gabinetes e palácios, serão mostrados e 
lembrados diuturnamente.

NÃO SE ILUDAM, a maioria de vocês não 
será reeleita porque serão rejeitados e remo-
vidos definitivamente da vida pública pelos 
votos do discernimento.

MARCELO AUGUSTO PORTOCARRERO É 
ENGENHEIRO CIVIL

Não se iludam

Sem notificação
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cação sem ir em busca de saber do que se 
trata adote uma medida simples: desative 
as notificações do seu celular enquanto 

estiver fazendo outra coisa. 
Sim, simples assim.

Não adianta tentar arru-
mar “desculpa para a des-
culpa”. Se você tem alguém 
que possa precisar muito de 
você em algum momento e 
que essa pessoa ou situação 
não possa esperar, peça para 
que entre em contato atra-
vés de chamada telefônica 
caso realmente precise.

As soluções para as si-
tuações que realmente são 
importantes devem ser sim-
ples. Direcionar possíveis 

situações que dependam de sua interven-
ção para outra forma de contato é a me-
lhor maneira de conseguir, sem “riscos”, 
se desligar do celular. E você vai perceber 
o quanto isso vai fazer diferença em seu 
dia a dia.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Os celulares já trazem configurações que facilitam sua vida na hora 
de desativar e reativar as notificações, sem que você tenha que perder 
tempo nessa tarefa. Deixar os perfis necessários pré-configurados aju-
da muito nessas horas, e você pode, também, configurar agendamentos 
para que as opções necessárias sejam aplicadas com hora marcada. 
Vale a pena conhecer os recursos disponíveis.
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Todos nós sabemos que um celular, 
hoje em dia, representa muito mais do que 
fazer e receber ligações. Com ele temos 
acesso à uma infinidade 
de serviços e recursos que, 
em outros tempos, jamais 
imaginaríamos existir. Só 
que tudo isso tenta nos 
chamar a atenção, afinal 
a tecnologia sugere coisas 
imediatas, respostas rápi-
das e “viver” online.

Só que a vida é mais 
do que ficar o tempo todo 
respondendo mensagens 
e conferindo notificações 
no smartphone. Isso, in-
clusive, reduz nossa pro-
dutividade, tira nossa 
concentração e nos distrai, coisas que 
não precisamos na maior parte de nosso 
tempo.

Infelizmente muita gente usa isso 
como “desculpa” para ficar mexendo no 
celular. Algo como “chegou notificação, 
eu precisava ver se é algo importante”. 
Mas não é bem assim que a banda toca. 
Devemos ter algo extremamente impor-
tante em mente: foco. Se você não cen-
tralizar sua atenção no que está fazendo, 
não vai conseguir produzir. Então, deixe 
as desculpas de lado e se prepare para fo-
car no que é, de fato, importante.

Se você não consegue ver uma notifi-

MARCELO PORTOCARRERO

O médico Luan Praxedes de Oliveira, 32 anos, que desapareceu após 
sair de casa para fazer caminhada no Bairro Santa Cruz, em Cuiabá, na 
segunda (24), foi localizado no dia seguinte andando desorientado na BR-
364. A família dele chegou a oferecer R$ 1 mil para quem tivesse locali-
zado a vítima. Desorientado e confuso, ele recebeu atendimento médico e 
está com a família. A noiva Natácia Brasil contou que os dois tiveram uma 
discussão e que ele saiu para ‘esfriar a cabeça’, mas não retornou.
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DA REPORTAGEM 

O esforço fiscal promovi-
do pelo Governo de Mato 
Grosso no ano de 2019 foi 
destacado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, do Minis-
tério da Economia, no Bo-
letim de Finanças dos Entes 
Subnacionais divulgado na 
segunda-feira (24). O docu-
mento que está em sua 5ª 
edição, traz um panorama 
das informações fiscais dos 
estados, Distrito Federal e 
municípios, referentes ao 
ano de 2019.

Mato Grosso mesmo dian-
te da pandemia do coronaví-
rus, melhorou sua economia 
e voltou ao equilíbrio finan-
ceiro, após um período de 
recessão. Como resultado, o 
estado figurou como o que 
teve maior crescimento no-
minal da receita tributária 
até o mês de junho de 2020, 
comparando ao mesmo pe-
ríodo de 2019.

“A variação acumulada de 
receitas tributárias até junho 
de 2020 (até maio para Ama-
pá e Acre), em comparação 
ao mesmo período de 2019, 
foi negativa em 21 Estados 
e no DF [...] Os cinco Esta-
dos restantes aumentaram 
a arrecadação, sendo que 
Mato Grosso foi o que teve o 
maior crescimento, de 14,6% 
nominal”, aponta a STN.

De acordo com a Secreta-
ria de Fazenda (Sefaz), Mato 
Grosso fechou 2019 com um 
superávit de R$ 545,8 mi-

DADOS FISCAIS | Mesmo diante da pandemia relatório apontou equilíbrio financeiro de Mato Grosso

MT fechou 2019 com um superávit de R$ 545,8 milhões 

MIOU

Programa Renda 
Brasil está suspenso

Bolsonaro disse que não enviará ao Congresso Projeto que prevê a criação de sites oficiais 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou ontem (26), 
ao participar de evento em 
Ipatinga (MG), que a pro-
posta do programa Renda 
Brasil está suspensa. O pro-
grama pretende expandir 
o Bolsa Família. “Ontem 
discutimos a proposta, a 
possível proposta do Ren-
da Brasil. Eu ontem falei: 
está suspenso. Vamos voltar 
a conversar”. O presidente 
informou que a proposta 
apresentada a ele pela equi-
pe econômica “não será en-
viada ao Parlamento”.

“Não podemos fazer 
isso aí, como, por exem-
plo, a questão do abono 
para quem ganha até dois 
salários mínimos, seria um 
décimo quarto salário. Não 
podemos tirar de 12 mi-
lhões de pessoas para dar 
para um Bolsa Família, um 
Renda Brasil, seja lá o que 
for o nome desse novo pro-
grama”, acrescentou, ao 
discursar na cerimônia de 
reativação do alto-forno 1 
da Usiminas. No evento, o 
presidente defendeu a ado-
ção de medidas que possi-
bilitem a geração de em-
prego e renda. “Ou o Brasil 
começa a produzir, começa 

realmente a fazer o plano 
que interessa a todos nós, 
que é o melhor programa 
social que existe, que é o 
emprego, ou nós estamos 
fadados ao insucesso. Não 
posso fazer milagre. E con-
to com todos os brasilei-
ros para que cada um faça 
o melhor de si para tirar o 
Brasil da situação difícil em 
que se encontra, que não é 
de hoje”, disse.

Em junho, o minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes, anunciou que o 
governo federal criará um 
programa de renda mínima 
permanente, após a pande-
mia do novo coronavírus 
(covid-19), batizado de Ren-
da Brasil. De acordo com o 
ministro, haverá a unifica-
ção de vários programas 
sociais para a criação do 
programa, que deve incluir 
os beneficiários do auxílio 
emergencial, que recebem 
parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 
mil para mães solteiras), 
pagas em razão da pande-
mia da covid-19.

“Nós resolvemos então 
estendê-lo [auxílio emer-
gencial] até dezembro, o 
valor não será R$ 200 nem 
R$ 600, estamos discutindo 
com a equipe econômica”, 
disse Bolsonaro no evento 
de ontem em Minas Gerais.

Foto: Marcos correa/Pr
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Tesouro Nacional aponta equilíbrio 
das contas do Governo de Mato Grosso

Foto: assessorIa tce

SEM PAGAMENTO

TCE mantém suspenso pagamento da 
RGA aos servidores da Câmara de Cuiabá

GASTOS AO COMBATE

Municípios deverão prestar 
contas durante a pandemia

Decisão do Pleno foi unânime durante a sessão 

DA REPORTAGEM

O Pleno do Tribunal 
de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) homologou, na 
sessão ordinária remota de 
ontem (26), a medida caute-
lar concedida em julgamen-
to singular do conselheiro 
Ronaldo Ribeiro, que deter-
minou a suspensão do pa-
gamento da Revisão Geral 
Anual (RGA) aos servidores 
efetivos da Câmara Muni-
cipal de Cuiabá, autorizado 
por meio da Lei Municipal 
6.548, de 6 de julho de 2020.

A medida cautelar foi 
solicitada em Representação 
de Natureza Interna propos-
ta pelo Ministério Público de 
Contas (MPC) por supostas 
irregularidades como ino-
bservância à Lei Comple-
mentar 173/2020, que vedou 
o aumento de gastos com 
pessoal em virtude da pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19), a inexistência de 
relatórios de impacto   orça-
mentário-financeiro e a apli-
cação de índice de revisão, 
baseado no INPC, superior 
ao constatado pelo IBGE, ca-
racterizando ganhos reais e 
não mera revisão de salários.

Em seu voto, seguido 
por unanimidade, o rela-
tor ressaltou que, embora o 

DA REPORTAGEM

Recebeu parecer favo-
rável, durante a 51ª reunião 
extraordinária da Comissão 
de Constituição, Justiça e Re-
dação (CCJR), o Projeto de 
Lei (PL) 494/2020, que tor-
na obrigatória a criação de 
um Portal de Transparência 
Covid-19, em sítio oficial, 
em todos os municípios do 
estado de Mato Grosso. A 
proposta parlamentar visa 
disponibilizar todos os va-
lores e recursos arrecadados 
e a sua devida destinação ao 
enfrentamento da pandemia 
do coronavírus.

De autoria do deputado 
estadual Thiago Silva (MDB), 
o PL 494/2020 tem por ob-
jetivo dar transparência aos 

lhões, o que não acontecia 
há anos na gestão estadual. 
No ano passado, a receita or-
çamentária cobriu integral-
mente a despesa orçamentá-
ria e ainda sobrou um saldo 
no caixa do Executivo. Ou 
seja, o Governo do Estado 
está gastando menos do que 
se arrecada, e isso é reflexo 
das medidas adotadas desde 
o início da gestão do gover-
nador Mauro Mendes.

“Os dados divulgados pela 
STN são de 2019 e já eviden-
ciam a recuperação das con-
tas públicas logo no primeiro 
ano de governo. Isso porque 
controlamos os gastos públi-
cos e melhoramos a receita 
do Estado. Prova é que em 
2019, depois de 10 anos, o 
Estado teve sobra de caixa de 
500 milhões de reais, o que 
está ajudando em 2020 a pa-
gar os fornecedores e a ante-
cipar o pagamento do salário 
dos servidores”, explicou o 
secretário de Fazenda Rogé-
rio Gallo.

Outras políticas de ajuste 
fiscal que possibilitaram ao 
Governo do Estado chegar a 
um cenário fiscal e econômi-
co melhor, foi a implemen-
tação da Lei Complementar 
631, que consolidou a políti-
ca de benefícios fiscais, sem 
aumento da carga tributária. 
O incremento da produção 
do etanol de milho, o au-
mento expressivo das ex-
portações e o Programa Nota 
MT também contribuíram 
para o momento atual.

presidente da Câmara Mu-
nicipal tenha discorrido que 
houve equívoco na Lei Mu-
nicipal 6.548 no que tange à 
variação com base no INPC 
e não no IPCA, evidenciou 
não apenas a concessão de 
revisão geral anual, mas sim 
ganho real. Além disso, con-
tinuou o conselheiro, ainda 
que a concessão fosse con-
siderada recomposição, não 
dispensaria a necessidade 
de demonstração de com-
patibilidade com a despesa 
total com pessoal, uma vez 
que esta é impactada pela re-
visão geral anual, conforme 
entendimento do TCE-MT 
na Resolução de Consulta 
16/2016-TP. Ainda conforme 
Ronaldo Ribeiro, a discussão 
alcança também a possibili-
dade de realização face à Lei 
Complementar 173/2020, 
que veda todo e qualquer 
reajuste, aumento, vanta-
gem ou adequação de re-
muneração dos servidores e 
membros de todos os órgãos 
e poderes da República, até 
31 de dezembro de 2021, em 
contrapartida ao programa 
de ajuda aos entes federati-
vos, o qual prevê a suspensão 
de dívida ativa com a União 
e o auxílio financeiro para o 
enfrentamento do cenário 
pandêmico advindo da Co-

gastos públicos durante o 
período de pandemia e faci-
litar o acesso à informação. 
“A divulgação dos gastos es-
pecíficos relacionados à atual 
emergência de saúde públi-
ca reforça a importância da 
transparência para fortale-
cimento do controle social”, 
defende o autor da proposta.

O deputado e presiden-
te da CCJR, Dilmar Dal Bos-
co (DEM), destacou que o 
teor do projeto tem sido am-
plamente discutido duran-
te as reuniões da comissão. 
“O nosso vice-presidente 
da CCJR, Dr. Eugênio, sem-
pre destaca a importância 
do controle e fiscalização da 
aplicação dos recursos para 
combater o coronavírus”, 
ressaltou Dal Bosco.

Foto: - MIcheL aLvIM - secoM/Mt

vid-19.
Ademais, sustentou o 

relator, parte da recomposi-
ção representa, a princípio, 
ganho real, o que conduz à 
caracterização da irregulari-
dade das despesas com base 
na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, uma vez que mesmo 
com a modificação dos pra-
zos das eleições municipais, 
não foi observado o limite 
temporal de 180 dias para o 
término do mandato dos ve-
readores, quando considera-
da a data da diplomação.

“Assim, a considerar 
o contexto pandêmico e a 
importância dos recursos 
repassados pela União para 
o seu enfrentamento, este 
Tribunal de Contas, como 

órgão de controle externo 
responsável pela fiscalização 
da gestão dos recursos pú-
blicos, não pode ser omisso 
diante do aumento das des-
pesas total com pessoal, em 
evidente descompasso com 
a crise econômica, financeira 
e de saúde pública que assola 
o país e as finanças dos en-
tes federativos, e com grave 
ofensa à Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, situação que 
requer a adoção de medidas 
de austeridade e de respon-
sabilidade política institu-
cional para que essas ações 
não venham a impactar ne-
gativamente nos esforços 
envidados ao enfrentamento 
da Covid-19”, argumentou o 
conselheiro.
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SINOP

Melancia: agricultores investem no
cultivo como alternativa de renda

MILHO

Finalizada colheita em Mato Grosso

Produtores estão colhendo nesta safra frutos com peso médio de 14 kg

Trabalhos foram finalizados no campo

DA REPORTAGEM

Agricultores familiares 
de Sinop estão diversifican-
do a produção com o culti-
vo irrigado de melancia em 
pequenas áreas. Com a pre-
visão de colher 42 toneladas 
do fruto, em um hectare, o 
agricultor familiar Pablo Rie-
ger, juntamente com a sua 
mãe, Maria Marta Wolfart, 
proprietários da Chácara Foz 
do Iguaçu, estão colhendo 
nesta safra melancia com o 
peso médio de 14 kg e a fruta 
tem todas as qualidades que 
o consumidor procura.

Esse é o segundo ano 
que a família cultiva me-
lancia na propriedade. Pa-
blo conta que o ano passado 
plantou numa área de cinco 
mil m² e obteve uma produ-
tividade de 21 toneladas de 
melancia. Vendeu a produ-
ção por R$ 0,92 o quilo e este 

DA REPORTAGEM

Fim da colheita do mi-
lho: após um avanço de 0,12 
p.p. na última semana, os 
trabalhos no campo para a 
colheita foram finalizados 
nas áreas cultivadas de mi-
lho em Mato Grosso. Assim, 
apesar da semeadura em 
algumas regiões do estado 
terem sido um pouco fora 
da janela ideal de cultivo do 
cereal, a colheita se intensi-
ficou ao longo das semanas 
e foi possível apontar um 
adiantamento de 0,82 p.p. 
em comparação à média dos 
últimos cinco anos.

Foto: Divulgação

Frigoríficos trabalham em menor ritmo 

CARNE BOVINA

Produção deve cair 
mais de 6% neste 
ano, diz instituto
DA REPORTAGEM

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
reduziu de 2% para 1,5% a 
estimativa de crescimento 
do setor agropecuário neste 
ano, principalmente por-
que a produção de carne 
bovina deve cair 6,3%. 

A expansão será puxa-
da pelas lavouras de café, 
trigo, arroz, cana-de-açúcar 
e soja. No ano que vem, a 
agropecuária deve crescer 
3,2%.

De acordo com o Ins-
tituto Mato-gross ense de 
Economia Agropecuária 
(Imea), o número de ani-
mais abatidos no estado 
caiu quase 4,5% na última 
semana. Entre os motivos, 
sete frigoríficos que con-
tinuam com as atividades 
suspensas ou estão em fé-

rias coletivas. Há outras 
indústrias que diminu-
íram os abates porque 
adotaram medidas de 
prevenção como, por 
exemplo, o distancia-
mento entre os funcio-
nários que trabalham 
na linha de produção. 
Com o consumo fraco, a 
tendência das empresas 
é frear a produção e di-
minuir os estoques para 
não ter carne sobrando 
nas gôndolas.

Quanto as expor-
tações, dados do Mi-
nistério da Economia 
e Comércio Exterior 
mostram que houve um 
recuo expressivo nos 
embarques de carne do 
Brasil para outros países 
nos primeiros 15 dias de 
abril, uma redução de 
quase 30%.

AGRONEGÓCIO 

Etapa é crucial para a comercialização dos produtos

 Déficit de armazenagem amplia
importância de classificação
DA REPORTAGEM

Ao final da safra – entre 
a colheita e entrega de grãos 
– produtores rurais enfren-
tam um dos maiores garga-
los na produção agrícola: a 
classificação dos produtos 
de origem vegetal. A etapa é 
crucial para a comercializa-
ção dos produtos e interfere 
na receita bruta do produtor. 
Para promover capacitação 
para os classificadores, o Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Rural de Mato Grosso 
(Senar-MT) em parceria com 
os Sindicatos Rurais realizou 
cerca de 10 treinamentos 
neste mês de agosto.

Dados do Instituto Ma-
to-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea) indi-
cam que dentre os principais 
motivos para a tamanha im-
portância da classificação é o 
déficit de armazenagem do 
Estado. Segundo metodolo-
gia preconizada pela Orga-
nização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricul-
tura (FAO), a disponibilida-
de ideal de armazéns é 120% 
da produção anual de grãos. 
Mato Grosso possui um défi-
cit de 64%.

Canarana é um dos 
municípios em que somen-
te a minoria dos produtores 
possui armazém próprio. 
Segundo o presidente do 
sindicato rural local, Rodrigo 

Piccinini, a classificação é o 
coração da produção agríco-
la e é necessária ser feita com 
zelo. “Não adianta investir na 
lavoura e perder na classifi-
cação. É primordial que seja 
feita com ética e comprome-
timento senão causa muitos 
danos”.

Segundo o presiden-
te, além dos benefícios ao 
proprietário rural, os cursos 
também trazem vantagens à 
comunidade. “A capacitação 
dá emprego aos moradores 
e abre as portas para eles co-
meçarem uma trajetória tra-
balhando dentro do agro”.

Para Mayra Bordin, de 
Sinop, participar do treina-
mento do Senar-MT foi uma 
oportunidade para adquirir 
conhecimento na área de 
formação. “Estou no segun-
do semestre de agronomia e 
eu não tinha ideia de como 
era feita esta análise. Foi 
muito importante para eu 
aprender como funciona a 
prática”.

A classificação de pro-
dutos de origem vegetal é 
obrigatória de acordo com 
a Lei nº 9.972/2000. A ativi-
dade é feita por amostragem 
tanto na entrada quanto na 
saída dos armazéns para co-
mercialização e interfere na 
receita do produtor. Segun-
do o instrutor credenciado 
junto ao Senar-MT, Antônio 
Xavier, a instituição promo-

GRÃOS EM MT | Normalmente, este costuma ser um dos maiores gargalos dos produtores
Foto: Divulgação
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Do outro lado, segundo 
as considerações dos infor-
mantes do Instituto, os me-
nores acumulados de chu-
va nos estágios iniciais da 
cultura do milho acabaram 
influenciando no desenvol-
vimento do grão em regiões 
como centro-sul, sudeste e 
oeste. 

Deste modo, o ren-
dimento médio para Mato 
Grosso vem refletindo estes 
episódios menos favoráveis 
para a safra 2019/20, apre-
sentando uma produtividade 
inferior se comparada à safra 
2018/19, que foi recorde na 
série histórica do estado.

ano o preço pode chegar a R$ 
0,95 o quilo. “Plantamos no 
período da seca para ter uma 
boa rentabilidade e garantir 
bons preços com a venda do 
fruto”, explica.

A chácara possui uma 
área de seis hectares. Há 
pouco tempo, os produtores 
plantavam quiabo, abobri-
nha verde e pepino e entre-
gavam para o comércio. Rie-
ger fala que com a pandemia 
do novo coronavírus muitos 
restaurantes diminuíram 
drasticamente o movimento 
e por consequência, a aqui-
sição de produtos. A fruticul-
tura foi mais uma opção para 
driblar a crise e está se tor-
nando a atividade principal 
na propriedade da família.

Além da melancia, os 
produtores estão investindo 
no cultivo irrigado do ma-
racujá, abacaxi e mamão. A 
comercialização dos frutos 

ve o curso para classificação 
comercial. “Têm pessoas que 
iniciam o curso sem saber 
nada sobre a área e ao final 
do treinamento são contra-
tadas”.

TECNOLOGIA
Devido a importância 

da etapa, há cada dia mais 
iniciativas que juntam a ati-
vidade com a tecnologia. 
Segundo o head do Agrihub, 
Otávio Celidônio, a iniciativa 
vencedora do 2º Hackathon 
Dev. Agri – em 2017 – foi re-
lacionada à classificação de 
grãos. “Tem muita ideia boa 
nessa área e investimentos 
de Startups para melhorar 
essa etapa para o produtor”.

Integrante da equipe 
vencedora, o CEO da Star-
tup Smart Grain (antiga Co-
lor Grain), Vitoriano Ferre-
ro, estima que até 2021 seja 
lançado um aplicativo (app) 
que classifique grãos. “Atual-
mente, o produtor depende 
de uma análise, mas com o 
app ele poderá ter uma base 
de comparação”.

Segundo o CEO, “o 
classificador sempre será 
um elemento indispensável, 
mas o aplicativo vai auxiliá-
-lo a fazer a análise de uma 
melhor forma”. Opinião di-
ferente da Startup Tbit que 
acredita em uma interven-
ção cada vez mais tecnoló-
gica.

é feita in natura e também 
industrializada com a venda 
de polpa. “Mudar para a fru-
ticultura foi uma alternativa 
viável para geração de renda, 
promoção do bem-estar e 

da qualidade de vida. Estou 
muito satisfeito em implan-
tar essa atividade na pro-
priedade e no próximo ano, 
vamos ampliar o cultivo de 
melancia”, esclarece.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2020 PROCESSO Nº 158/2020.

A Prefeitura Municipal De Cotriguaçu-Mt, Avenida. 20 De Dezembro, N° 725 – 
Centro – Cotriguaçu/Mt, Torna Público A Abertura De Licitação Na Modalidade 
Pregão Presencial Nº 91/2020, Forma De Julgamento: Menor Preço Por Item, 
Com A Finalidade De Selecionar Propostas Para: ‘’Registro De Preços Para 
Aquisição De Materiais Para Pavimentação Asfaltica E Transporte, A Ser Adqui-
rido Com Repasses De Emenda Especial Para Pavimentação De Ruas No Pe-
rimetro Urbano No Município De Cotriguaçu/Mt Deserto No Pregão 81/2020’’. 
Cujas Especificações Detalhadas Encontram-Se No Edital Da Licitação. Re-
gem A Presente Licitação, A Lei Nº 8.666/93, 10.520/02 E Demais Legislações 
Aplicáveis. A Abertura Desta Licitação Ocorrerá No Dia 09 (Nove) De Setem-
bro De 2020 As 08:00 (Oito Horas), Na Sala De Reuniões Da Comissão De 
Licitação. Poderão Participar Da Licitação Pessoas Jurídicas Que Atuam No 
Ramo Pertinente Ao Objeto Licitado, Observadas As Condições Constantes 
Do Edital. O Edital Completo Poderá Ser Acessado Pelos Interessados Através 
Do Site Da Prefeitura Www.Cotriguacu.Mt.Gov.Br No Portal Transparência, Os 
Links De Acesso Direto São: Link De Acesso Direto No Portal Transparência 
Aos Editais E Seus Anexos De Licitações:  Https://Www.Cotriguacu.Mt.Gov.Br/
Transparencia/Licitacoes/Pregao-Presencial/Link De Acesso Direto No Portal 
Transparência Aos Editais E Seus Anexos De Licitações Destinadas Ao Co-
vid-19: Https://Www.Cotriguacu.Mt.Gov.Br/Transparencia/Covid-19/Pregao/ 
Para Esclarecimentos Ou Dúvidas Poderá Ser Solicitado De Segunda A Sexta-
-Feira Respeitando O Horário De Atendimento Pelo E-Mail Licitacao@Cotri-
guacu.Mt.Gov.Br    Ou Pelo Telefone (66) 3555-1247.  Cotriguaçu-Mt, 25 De 
Agosto De 2020.

Link De Acesso A Editais E Seus Anexos De Licitações: Https://Www.Cotri-
guacu.Mt.Gov.Br/Transparencia/Licitacoes/PregaoPresencial/Link De Acesso 
A Editais E Seus Anexos De Licitações Destinadas Ao Covid-19:Https://Www.
Cotriguacu.Mt.Gov.Br/Transparencia/Covid19/Pregao/

Gislaine Moreira de Oliveira
Pregoeira/Port166-2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação

Pregão para Aquisição de Um Aparelho de Ultrassom n. º 17/ 2020 na Forma 
Eletrônica. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da 
sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que 
realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. º 17/2020, cujo objeto 
é o: Aquisição de Um Aparelho de Ultrassonografia Geral e Fixo, tudo em con-
formidade com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
Conforme Edital e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações poste-
riores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para Entrega 
das Propostas: A partir de 28/08/2020, Abertura das Propostas: 09/09/2020 às 
10:00 horas. Abertura da Sessão do Pregão Eletrônico: 10/09/2020 às 08:00ho-
ras (horário de Mato Grosso) no   site www.licitanet.com.br.  Cópias do edital 
e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada 
na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário 
das 07:00 hs as 12:00 ou através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 
O edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.novaguarita.
mt.gov.br Nova Guarita – MT, em 26 de Agosto de 2020.

Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT RESULTADO DO 
PREGÃO PRESENCIAL 048/2.020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público o re-
sultado referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 048/2.020 - objeto: Contrata-
ção, em regime de empreitada por preço unitário, de laboratório de análises 
clínicas ou empresa especializada para, por demanda, mediante apresentação 
de formulário próprio, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde em papel 
timbrado e assinado por responsável previamente identificado, realizar exames 
laboratoriais na população de forma a complementar a cota SUS – Sistema 
único de Saúde. Certame Fracassado. Quaisquer informações na sede da Pre-
feitura Municipal e/ou através do telefone (66) 3438-3362.

Nova Xavantina – MT, 26 de agosto de 2.020.
Walmir Arruda Costa – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação

Pregão para Aquisição de Um Aparelho de Ultrassom n. º 17/ 2020 na Forma 
Eletrônica. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da 
sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que 
realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. º 17/2020, cujo objeto 
é o: Aquisição de Um Aparelho de Ultrassonografia Geral e Fixo, tudo em con-
formidade com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
Conforme Edital e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações poste-
riores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para Entrega 
das Propostas: A partir de 28/08/2020, Abertura das Propostas: 09/09/2020 às 
10:00 horas. Abertura da Sessão do Pregão Eletrônico: 10/09/2020 às 08:00ho-
ras (horário de Mato Grosso) no   site www.licitanet.com.br.  Cópias do edital 
e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada 
na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário 
das 07:00 hs as 12:00 ou através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 
O edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.novaguarita.
mt.gov.br Nova Guarita – MT, em 26 de Agosto de 2020.

Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 036/2020 Pregão Presencial Para Registro De Preços 
Nº 023/2020 Tipo: Menor Preço Por Item A Prefeitura Municipal De Novo Mun-
do, Neste Ato Representada Por Sua Pregoeira Oficial, Designada Pela Porta-
ria Nº. 015/2019, De 02/01/2019, Torna Público Aos Interessados Que Realiza-
rá Licitação No Dia 14/09/2020, Às 08h00, Objetivando  O  Registro De Preços 
Para Eventual E Futura Aquisição De Emulsão Asfáltica, Pedra, Areia, Cimento 
E Equipamento Para Execução De Pavimentação Asfáltica, Em Atendimento A 
Secretaria De Obras Do Municipio De Novo Mundo Mt, Conforme Especifica-
ções Do Edital De Licitação. A Íntegra Do Edital Encontra-Se Disponível No En-
dereço Desta Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 12, Alto Da Bela Vista, Nesta 
Cidade, Onde Poderão Obter Maiores Informações A Partir Das 07h00min Às 
11h00min E No Site Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br  Novo 
Mundo, Mt,26 De Agosto De 2020. Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial 

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 545 de 10 de Junho de 2020, faz 
saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Adminis-
tração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 020/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 
21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabeleci-
das neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Global 
para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE CÂME-
RAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE VIDEO-MONITO-
RAMENTO MUNICIPAL, INSTALADOS NA CENTRAL E EM VIAS URBANAS 
DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Que será realizado às 13h30min (treze horas e trinta minutos), 
do dia 11 de setembro de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton 
José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço acima ou 
baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazeve-
do.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sex-
ta–feira, das 12hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100.  Peixoto de Azevedo 
26 de agosto de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº183/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº101/2020

A Prefeitura de Confresa, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, torna 
público que fará realizar no dia 14 de Setembro de 2020, às 09:00 hs (horário 
local), na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Av. Centro 
Oeste, nº 286, Centro na cidade de Confresa-MT, a Reunião para realização do 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº101/2020, do tipo menor preço por item, de 
acordo com as Leis em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponíveis na 
sala do Departamento de Licitações e Contratos no endereço citado acima e no 
site Confresa.org no link do Portal da Transparência, de segunda à sexta-feira, 
tel. Contato (66) 3564-1818. ramal 31  ou ainda  pelo  email:  licitaconfresa@
hotmail.com OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDU-
TOR, SEM COMBUSTIVEL COM MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI-
VA E TANQUE DE 5.000 LITROS, ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE 
OBRAS, JUNTAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA - MT. 

CONFRESA-MT, 26 de Agosto de 2020. 
CEZAR QUEIROZ DA SILVA

Pregoeiro Municipal
Portaria nº082/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2.020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para AQUISI-
ÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE 
VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, às 9h00min (horário de Brasília) do 
dia 10 de setembro de 2.020, no Palácio dos Pioneiros – Sala de Licitações, 
sito Avenida Expedição Roncador Xingu, 249 – Centro – St. Xavantina. Os Inte-
ressados se dirigirem a Comissão de Licitações no endereço supracitado e/ou 
através do e-mail: licitacao@novaxavantina.mt.gov.br e/ou site https://novaxa-
vantina.mt.gov.br/licitacoes/pregao-presencial&ano=2020.

Nova Xavantina – MT, 26 de agosto de 2.020.
Walmir Arruda Costa

Pregoeiro Oficial.

CAMBIO TEC MECANICA LTDA - CAMBIO TEC MARINGA, 
CNPJ: 33.655.662/0001-59 torna público que requereu a 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Sinop, a Licença Prévia- LP, Licença de Instalação 
LI e Licença de Operação – LO da Atividade Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automoto-
res, localizada Rua Colonizador Enio Pipino, Setor Bairro 
De Chacaras no município de Sinop - MT. Não EIA/RIMA.

BOTURA & FAGUNDES LTDA – CNPJ: 02.636.146/0035-
00, localizado na Rua Mangabeira, 3717, Quadra 54, Lote 
17, Bairro Parque das Araras, município de Lucas do Rio 
Verde/MT torna público que requereu junto a SAMA/LRV-
-Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Lucas do Rio Verde/MT a Alteração de Razão Social para a 
atividade de “Comércio varejista de gás liquefeito de petró-
leo (GLP)”. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AM-
BIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO 
– (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

KETTELLIN PRISCILA JOHANN CAMARGO, inscrito no 
CNPJ n° 30.881.708/0001-60, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ 
Sorriso-MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) para a atividade de outros ser-
viços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e pe-
ças do vestuário, confecção de peças de vestuário, exceto 
roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, confecção, 
sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e 
impressão de material para outros usos. Localizada na Ave-
nida Perimetral Sudoeste, n° 2135, sala 02, Jardim Aurora, 
Município de Sorriso/MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

KLEBER MORALES DE LIMA, CPF N°: 956.970.631-72, 
PROPRIETÁRIO DA FAZENDA DO AMARELINHO - SITU-
ADA NA ESTRADA VICINAL S.N -  FAZENDA DO AMARE-
LINHO. – ZONA RURAL –, NO MUNICIPIO DE CLAUDIA 
– MT, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SEMA-MT 
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE/MT  A 
LICENÇA FLORESTAL E AUTORIZAÇÃO DE DESMATE. 
SEM MAIS A DECLARAR.

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 

36° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à 
contratação da empresa A G R MARTINS EIRELI, com CNPJ/MF Nº 30.727.145/0001-50, no valor global de R$ 
13.320,00 (TREZE MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos no segmento de MEDICO CLINICO GERAL 
PLANTONISTA 12 HORAS (COVID-19), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de agosto de 2020. 
 
 
 

JESSICA DAYANE MULTA  
Presidente – CPL 

 
 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

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 

37° TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020 
 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária Executiva, torna 

pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa 
CLÍNICA MÉDICA E REMOÇÃO TERRESTRE DE SAÚDE LTDA, CNPJ Nº 13.969.397/0001-76, no valor global de 
R$ 7.400,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, com o objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 12 
HORAS (COVID-19), do respectivo chamamento público e do Anexo I do EDITAL Nº 017/2020 DA CHAMADA 
PÚBLICA N° 006/2020, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01. 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 26 de agosto de 2020. 

 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

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 

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 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 050/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
suprimentos de informática, teve como vencedoras as empresas: TOP 
TONER COMÉRCIO DE INSUMOS PARA INFORMÁTICA LTDA – EPP, 
com valor total de R$ 13.600,00, CASA DO COMPUTADOR LTDA –EPP, 
com valor total de R$ 24.231,70, MARCOS S BIUDES com valor total de 
R$ 9.624,00, JOELMA DA SILVA CRUZ, com valor total de R$ 
308.742,35, LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com valor 
total de R$ 24.382,00, ERICA DE FÁTIMA GENTIL, com valor total de R$ 
223.308,35, LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA LTDA com valor total de R$ 114.464,60, LSF 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI, com valor total de 
R$ 8.681,00, A H DA S MORAES, com valor total de R$ 14.334,50, 
VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, com valor total de 
R$ 12.938,80, INOVA TECH INFORMÁTICA EIRELI, com valor total de 
R$ 47.425,00,  NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA, com valor total de R$ 1.734,00.

Leandro Nery Varaschin
Campo Novo do Parecis-MT, 26 de agosto de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2020

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeira Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2020

Prefeito Municipal

Simone Machado da Silva

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020
O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de sua Pregoeira 
Municipal, designada pela Portaria Municipal n.º 230, de 22 de Junho de 
2020, torna público para conhecimento de empresas interessadas que 
realizará Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica N.° 
007/2020, Tipo Menor Preço Por Item, em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações subsequentes, Lei Federal nº. 123/2006 e Decreto Federal 
10.024/2019, Licitação destinada ao “Registro De Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Ambulância Suporte Avançado de Vida (Tipo D), 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Ipiranga do Norte – MT”, conforme especificações 
constantes no Edital. Data para cadastro de proposta: a partir das 10:00h 
do dia 26/08/2020, a abertura de propostas será realizada dia 09/09/2020, 
às 08:30horas, a sessão de disputa, 09/09/2020, às 10h00min, horário de 
Brasília – DF, local: www.bll.org.br. O edital poderá ser obtido através do 
site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, aba: Licitações e ainda poderá ser 
obtido através do e-mail: licitação@ipirangadonorte.mt.gov .br. Mais 
informações na Comissão Permanente de Licitações, sito à Rua dos 
Girassóis, n.° 387, Centro, de Segunda à sexta-feira 07h00min às 
13h00min, exceto feriados, e através do tel. (66) 3588-1566/1538.
Ipiranga do Norte-MT, 26 de Agosto de 2020.

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 
030/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para as diversas 
secretarias do Município de Ipiranga do Norte”, as seguintes Empresas: 
1) SUPER ÚTIL COMERCIAL LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ 
sob n.° 15.392.562/0001-03, localizada na Avenida Natalino João 
Brescansin, n.° 1014, Sala 3, Centro, na cidade de Sorriso – MT, CEP: 
78.890-000, vencedora dos itens 1, 12, 13, 17, 31, 36, 38, 39, 44, 45, 50, 
51, 52, 68, 69, 72, 75, 83 e 95 do lote n.º 001, com valor de R$ 57.247,62 
(Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e 
Dois Centavos) e dos itens 1, 12, 13, 16, 26, 31, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 53, 
55, 58, 64 e 72 do lote n.° 002 com valor de R$ 21.989,26 (Vinte e Um Mil, 
Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos), com valor 
global de R$ 79.236,88 (Setenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Seis 
Reais e Oitenta e Oito Centavos). 2) LF COM. DE EQUIP. DE INF. E 
REPR. LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 
22.328.534/0001-84, localizada na Rua Duzentos, n.° 94, Bairro Jardim 
Imperial, na Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.075-648, vencedora dos 
itens 10, 14, 18, 20, 22, 26, 29, 30, 32, 35, 41, 42, 57, 62, 71, 76, 81, 84 e 
88, do lote n.º 001, com valor de R$ 117.444,00 (Cento e Dezessete Mil, 
Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais), e dos itens 10, 14, 18, 22, 25, 
27, 30, 35, 48, 54 e 65 do lote n.° 002 com valor de R$ 13.552,00 (Treze 
Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais), com valor global de R$ 
130.996,00 (Cento e Trinta Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais). 3) 
CASA DO COMPUTADOR LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ 
sob n.° 10.199.390/0001-24, localizada na Praça dos Colonizadores, n.° 
126 – N, Centro, na Cidade de Juína – MT, CEP: 78.575-000, vencedora 
dos itens 5, 33, 34, 43, 49, 59, 70, 79, 89, 90 e 92, do lote n.º 001, com 
valor de R$ 47.259,00 (Quarenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e 
Nove Reais), e dos itens 5, 28, 29, 36, 40, 47, 61, 68, 69 e 71 do lote n.° 
002 com valor de R$ 13.606,00 (Treze Mil, Seiscentos e Seis Reais), com 
valor global de R$ 60.865,00 (Sessenta Mil, Oitocentos e Sessenta e 
Cinco Reais). 4) ERICA DE FATIMA GENTIL EPP, devidamente inscrita 
no CNPJ sob n.°36.656.877/0001-82, localizada na Avenida Mato 
Grosso, n.° 92 N, Sala 01, Lote RT1C,Bairro Módulo 02, na Cidade de 
Juína – MT, CEP: 78.320-000, vencedora dos itens 3, 8, 9, 11, 15, 46, 48, 
53, 55, 64, 66, 67, 80, 82, 86, 87 e 93, do lote n.º 001, com valor de R$ 
104.074,00 (Cento e Quatro Mil, Setenta e Quatro Reais), e dos itens 3, 8, 
9, 11, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 62, 63 e 67 do lote n.° 002 com valor de R$ 
20.416,00 (Vinte Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais), com valor global 
de R$ 124.490,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa 
Reais). 5) FRIOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS 
LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 36.850.598/0001-55, 
localizada na Rua Trinta e Três, n.° 32, Quadra 78, Bairro Santa Cruz, na 
Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.077-015, vencedora dos itens 2, 4, 7, 19, 
21, 37, 54, 58, 85, 94, 97 e 98, do lote n.º 001, com valor de R$ 136.840,00 
(Cento e Trinta e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta Reais) e dos itens 2, 4, 7, 
17, 32, 46 e 66 do lote n.° 002 com valor de R$ 23.920,00 (Vinte e Três Mil, 
Novecentos e Vinte Reais), com valor global de R$ 160.760,00 (Cento e 
Sessenta Mil, Setecentos e Sessenta Reais). 6) DISMEQ COMERCIAL 
IMPORTADORA DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 24.722.647/0001-95, localizada na 
Avenida Brasil, n. 1.200 W, Bairro Jardim Acácia, na Cidade de Tangará 
da Serra – MT, CEP: 78.300-000, vencedora dos itens 16, 27, 28, 47, 73, 
74, 77, 78 e 91 do lote n.º 001, com valor de R$ 26.375,00 (Vinte e Seis Mil, 
Trezentos e Setenta e Cinco Reais), e dos itens 15, 23, 24, 56, 57, 59, 60 e 
70 do lote n.° 002 com valor de R$ 9.683,00 (Nove Mil, Seiscentos e 
Oitenta e Três Reais), com valor global de R$ 36.058,00 (Trinta e Seis Mil 
e Cinquenta e Oito Reais). Os Itens n.° 6, 23, 24, 25, 40, 56, 60, 61, 63, 65, 
96 do lote n.° 001 e os itens 6, 19, 20, 21, 34, 49, 73 do lote n.°002 
restaram frustrados. Ipiranga do Norte – MT, 26 de Agosto de 2020.

Pedro Ferronatto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE / MT. 
Contratada: WESGLY DE M. SALES. CNPJ: 08.546.929/0001-22. 
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de serviços de 
Contratação de empresa autorizada pelo fabricante para prestação de 
serviço e fornecimento de peças para manutenção corretiva do 
equipamento de radiologia Carestream Dryview 5950, pertencente ao 
centro de Imagem do Município de Ipiranga do Norte - MT”, por um 
período de 2 meses”. Valor estimado: R$ 9.827,00 (Nove Mil, Oitocentos e 
Vinte e Sete Reais). Período de vigência: 26/08/2020 a 26/10/2020. 
D o t a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a :  P e ç a s : 
08.002.10.301.0023.1035.3.3.90.30.00.00.00.0.1.02.000000. Saldo: 
3 . 7 1 2 , 0 0 .  S e r v i ç o s : 
08.002.10.301.0023.1035.3.3.90.39.00.00.00.0.1.02.000000 Saldo: 
6.115,00. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, inciso II, da lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. piranga do Norte, 26 de Agosto de 2020.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2020

Pregoeira Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2020

Adriana Pereira Gonçalves
Departamento de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
A Prefeitura Municipal de Marcelândia, CNPJ 03.238.987/0001-75, 
considerando a impossibilidade de notificação pessoal e postal da 
senhora MARIA PEREIRA DA SILVA XAVIER, brasileira, portadora do RG 
nº 2157753-6, SSP/MT e do CPF 797.401.971-91, por estar em local 
incerto e não sabido, pelo presente edital, comunica a referida senhora a 
existência de débito relativo a parcelas em atraso do contrato de compra e 
venda de imóvel urbano assinado em 14/02/2011, no valor de R$ 
5.183,99 (Cinco cento e oitenta e três, e noventa e nove centavos). Para o 
pagamento desse valor, é necessário que entre em contato com a 
A d m i n i s t r a ç ã o  M u n i c i p a l ,  p o r  m e i o  d o  e - m a i l 
tributacao@marcelandia.mt.gov.br ou pelos telefones: (66) 3536-3109 ou 
(66) 3536-3117. Fica notificado a efetuar o pagamento do débito no prazo 
de 05 (cinco) dias, contados da data desta publicação, sob pena de ter o 
contrato rescindido, conforme parágrafo 3º da cláusula terceira do 
referido contrato. Marcelândia – MT, 26 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÃNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÃNDIA

A Prefeitura Municipal de Marcelândia, CNPJ 03.238.987/0001-75, 
considerando a impossibilidade de notificação pessoal e postal da 
senhora SELMA ROSANA MENDES DE SOUZA SILVA, brasileira, 
portadora do CPF 842.397.131-15,  pelo presente edital, comunica a 
referida senhora a existência de débito relativo a parcelas em atraso do 
contrato de compra e venda de imóvel urbano assinado em 23/03/2011, 
no valor de R$ 4.000,96 (Quatro mil reais e noventa e seis centavos). Para 
o pagamento desse valor, é necessário que entre em contato com a 
A d m i n i s t r a ç ã o  M u n i c i p a l ,  p o r  m e i o  d o  e - m a i l 
tributacao@marcelandia.mt.gov.br ou pelos telefones: (66) 3536-3109 ou 
(66) 3536-3117. Fica notificado a efetuar o pagamento do débito no prazo 
de 05 (cinco) dias, contados da data desta publicação, sob pena de ter o 
contrato rescindido, conforme parágrafo 3º da cláusula terceira do 
referido contrato. Marcelândia – MT, 26 de agosto de 2020.

Departamento de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Adriana Pereira Gonçalves

TOMADA DE PREÇOS N° 024/2020
O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica o cancelamento da licitação supracitada, por 
conveniência Administrativa. Nova Mutum – MT, 26 de agosto de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE CANCELAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2020
O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 26 de Agosto 2020, com 
início às 09:00hs, tendo como objeto a contratação de empresa para 
fornecimento de ajudante artesanal capacitado para confecção, reforma 
e pintura de objetos para decoração de natal - nova mutum cidade que 
brilha 2020. Da qual foi vencedora a empresas Itens 227104, 
COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV inscrita no 
CNPJ sob o número 19.681.701/0001-61 no valor de R$ 31.916,00. Não 
houve manifestação para a interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 26 de Agosto de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO torna público o resultado do processo 
licitatório PREGÃO ELETRÔNICO - 015/2020 tendo como objeto 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE CAMINHÃO CARROCERIA BAÚ CARGA SECA, AFIM DE ATENDER 
A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO 
PELA SECRETARIA SOLICITANTE”, CONFORME TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E AT R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S)”. SAGROU-SE vencedora do certame a empresa 
TORINO COMERCIAL VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 02.416.362/0001-93, 
item COD. 840635 (CAMINHAO 0KM PARA TRANSPORTE DE 
CARGAS COM BÁU) valor R$ 200.000,00.

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

Miraldo Gomes de Souza

  
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA 

A Executiva Municipal de Sinop-MT do Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro - PRTB, convoca os senhores 
Convencionais habilitados na forma do Artigo 22 do Estatuto 
Partidário Nacional, para participarem da Convenção 
Municipal de SINOP-MT, a ser realizada no dia 01 de 
setembro de 2020, na Rua das Oliveiras, 166, Jardim das 
Oliveiras, Sinop-MT, CEP 78.552-445, com início às 09h, 
primeira convocação, e a segunda convocação as 9h15, 
estendendo-se até cumprimento integral da pauta. 
 
ITEM 01 - Escolha da Chapa Majoritária de Prefeito e Vice-
Prefeito do município de Sinop-MT; 
ITEM 02 – Decisão sobre Coligação Majoritária com outros 
partidos; 
ITEM 03 – Assuntos Gerais. 

 
Sinop-MT, 26 de agosto de 2020. 

 
MARCELO STACHIN 

Presidente da Executiva  
Provisória do Munícipio de Sinop-MT 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATOS DE CONTRATOS

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)

CONTRATO Nº 013/2020 – DATA: 21/08/2020 – OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA NA CONDIÇÃO DE SEGUNDA COLOCADA NA TOMADA DE 
PREÇO 002/2019, PARA DAR CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA 
A CÂMARA MUNICIPAL (FUNDOS), REFERENTE AO CONTRATO 006/2019 
– CONTRATADO: UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 
26.237.379/0001-41 – VALOR DO CONTRATO: R$ 176.970,37 - VIGÊNCIA: 
31/12/2020 – ORIGEM: TOMADA DE PREÇO 002/2019 E RESIDUAL CON-
TRATO 006/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2020 PROCESSO Nº 158/2020.

A Prefeitura Municipal De Cotriguaçu-Mt, Avenida. 20 De Dezembro, N° 725 – 
Centro – Cotriguaçu/Mt, Torna Público A Abertura De Licitação Na Modalidade 
Pregão Presencial Nº 91/2020, Forma De Julgamento: Menor Preço Por Item, 
Com A Finalidade De Selecionar Propostas Para: ‘’Registro De Preços Para 
Aquisição De Materiais Para Pavimentação Asfaltica E Transporte, A Ser Adqui-
rido Com Repasses De Emenda Especial Para Pavimentação De Ruas No Pe-
rimetro Urbano No Município De Cotriguaçu/Mt Deserto No Pregão 81/2020’’. 
Cujas Especificações Detalhadas Encontram-Se No Edital Da Licitação. Re-
gem A Presente Licitação, A Lei Nº 8.666/93, 10.520/02 E Demais Legislações 
Aplicáveis. A Abertura Desta Licitação Ocorrerá No Dia 09 (Nove) De Setem-
bro De 2020 As 08:00 (Oito Horas), Na Sala De Reuniões Da Comissão De 
Licitação. Poderão Participar Da Licitação Pessoas Jurídicas Que Atuam No 
Ramo Pertinente Ao Objeto Licitado, Observadas As Condições Constantes 
Do Edital. O Edital Completo Poderá Ser Acessado Pelos Interessados Através 
Do Site Da Prefeitura Www.Cotriguacu.Mt.Gov.Br No Portal Transparência, Os 
Links De Acesso Direto São: Link De Acesso Direto No Portal Transparência 
Aos Editais E Seus Anexos De Licitações:  Https://Www.Cotriguacu.Mt.Gov.Br/
Transparencia/Licitacoes/Pregao-Presencial/Link De Acesso Direto No Portal 
Transparência Aos Editais E Seus Anexos De Licitações Destinadas Ao Co-
vid-19: Https://Www.Cotriguacu.Mt.Gov.Br/Transparencia/Covid-19/Pregao/ 
Para Esclarecimentos Ou Dúvidas Poderá Ser Solicitado De Segunda A Sexta-
-Feira Respeitando O Horário De Atendimento Pelo E-Mail Licitacao@Cotri-
guacu.Mt.Gov.Br    Ou Pelo Telefone (66) 3555-1247.  Cotriguaçu-Mt, 25 De 
Agosto De 2020.

Link De Acesso A Editais E Seus Anexos De Licitações: Https://Www.Cotri-
guacu.Mt.Gov.Br/Transparencia/Licitacoes/PregaoPresencial/Link De Acesso 
A Editais E Seus Anexos De Licitações Destinadas Ao Covid-19:Https://Www.
Cotriguacu.Mt.Gov.Br/Transparencia/Covid19/Pregao/

Gislaine Moreira de Oliveira
Pregoeira/Port166-2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2020 A Prefeitura Municipal de Novo Mun-
do, Estado de Mato Grosso, através da Equipe Pregoeira, torna público que a 
Sessão Pública para recebimento e abertura da licitação “Pregão Presencial nº 
020/2020” nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02 e suas alterações, em 
sua Sede na Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, às 08h00min do dia 24 
de agosto de 2020, objetivando o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 0 KM EQUIPADO 
COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, EM ATENDIMENTO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – SETOP, foi 
declarada DESERTA, uma vez que não acudiram interessados à presente lici-
tação. Comunica aos interessados que a NOVA SESSÃO de abertura do Pre-
gão Presencial nº 020/2020, Processo Licitatório nº 033/2020, para recebimen-
to das propostas de preços e da documentação de habilitação será no dia 11 de 
setembro de 2020, às 08:00 horas. A íntegra do Edital encontra-se disponível 
no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, 
nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min 
às 11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br  Novo 
Mundo, MT, 24 de agosto de 2020. Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial.

Antonio Mafini
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA  - MT
RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial Nº 035/2020 - Registro De Preços O Prefeito Municipal De 
Cláudia/Mt, Através Da Pregoeira, Torna Público, Para Conhecimento Dos In-
teressados, Que As Empresas J C Baptista Ferreira Garcia E  Tex Norte Co-
mércio De Tecidos Ltda, Sagraram-Se Vencedoras Do Processo De Licitação 
Em Referência, Para O Registro De Preços Futura E Eventual Aquisição De 
Tecidos Para Serem Usados Na Confecção De Máscaras Devido A Pandemia 
Do Covid-19 E Para A Realização De Oficinas Do Cras, Atendidas Pela Secre-
taria Municipal De Assistência Social, Conforme Condições Contidas No Ter-
mo De Referencia. Cláudia/Mt, 25 De Agosto De 2020. Altamir Kurten Prefeito 
Municipal    

Shirley Yotzchetz
Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 006/2020

ORIGEM: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020 Contratan-
te: Câmara Municipal de Brasnorte CONTRATADA: PERFORMANCE PINTU-
RAS- NELCY CRISTINA DE MIRANDA-MEI CNPJ: 37.329.716/0001-47 OBJE-
TO: O objeto é a contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra 
especializada para remoção de resíduos, reparos e pintura externa no prédio 
da Câmara Municipal de Brasnorte, compreendendo 896 m² de pintura parede; 
358 m² de pintura muro; 480 m² de pintura piso; VALOR GLOBAL: 10.320,00 
(Dez mil trezentos e vinte reais) VIGÊNCIA: de 21/08/2020 a 20/10/2020. DATA 
DE ASSINATURA: 21/08/2020 

Gilberto Marcelo Bazzan
Presidente da Câmara Municipal

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

AVISO DE 2ª RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2.020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público a 
RETIFICAÇÃO do edital do Pregão Presencial 054/2.020 que tem por obje-
to o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. Onde se lê: Data 
de abertura dos envelopes 04/08/2.020, às 9h00 (horário de Brasília), leia-se: 
Data de abertura dos envelopes 09/09/2.020, às 9h00 (horário de Brasília), a 
integra da retificação encontra-se disponível a todos interessados, no Palácio 
dos Pioneiros – sala de licitações, sito Avenida Expedição Roncador Xingu, 
249 – Centro – St. Xavantina. Os interessados em obter maiores informações 
e cópia do Edital, poderão fazê-lo junto ao setor de Licitações, através do sitio: 
https://novaxavantina.mt.gov.br/licitacoes/pregão -presencial&ano=2020. e/ou 
e-mail: licitacao@novaxavantina.mt.gov.br 

Nova Xavantina – MT, 24 de agosto de 2.020.
Walmir Arruda Costa
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT RESULTADO DO 
PREGÃO PRESENCIAL 048/2.020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público o re-
sultado referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 048/2.020 - objeto: Contrata-
ção, em regime de empreitada por preço unitário, de laboratório de análises 
clínicas ou empresa especializada para, por demanda, mediante apresentação 
de formulário próprio, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde em papel 
timbrado e assinado por responsável previamente identificado, realizar exames 
laboratoriais na população de forma a complementar a cota SUS – Sistema 
único de Saúde. Certame Fracassado. Quaisquer informações na sede da Pre-
feitura Municipal e/ou através do telefone (66) 3438-3362.

Nova Xavantina – MT, 26 de agosto de 2.020.
Walmir Arruda Costa – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2.020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para AQUISI-
ÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE 
VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, às 9h00min (horário de Brasília) do 
dia 10 de setembro de 2.020, no Palácio dos Pioneiros – Sala de Licitações, 
sito Avenida Expedição Roncador Xingu, 249 – Centro – St. Xavantina. Os Inte-
ressados se dirigirem a Comissão de Licitações no endereço supracitado e/ou 
através do e-mail: licitacao@novaxavantina.mt.gov.br e/ou site https://novaxa-
vantina.mt.gov.br/licitacoes/pregao-presencial&ano=2020.

Nova Xavantina – MT, 26 de agosto de 2.020.
Walmir Arruda Costa

Pregoeiro Oficial.

AVISO DE  ABERTURA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2020

A prefeitura Municipal de Porto Esperidião-MT, torna público a abertura do 
Edital Pregão 24/2020, DO OBJETO: LOCAÇÃO DE TABLETS E EQUIPA-
MENTOS DE INFORMÁTICA. No seguinte local, data e horário: Local: sala de 
licitações-Data: 04/09/2020 – Horário: 09:00 horas-Porto Esperidião-MT, 24 de 
agosto de 2020

RONEY BATISTA CARDOSO
PREGOEIRO.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2.020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público o 
RESULTADO da Habilitação, Adjudicação e Homologação resumido referen-
te à TOMADA DE PREÇOS nº 007/2.020. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DE CERCA OPERACIONAL/PATRIMONIAL NO AERÓDROMO MUNICIPAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO, E PLANILHAS 
INTEGRANTES DO EDITAL E CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 010-2020 
SINFRA-MT. A empresa vencedora foi: SALIARTE CONSTRUTORA E ENGE-
NHARIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 16991.076/0001-66, com o valor 
global de R$ 395.000,07 (trezentos e noventa e cinco mil e sete centavos).

Nova Xavantina – MT, 24 de agosto de 2.020
Walmir Arruda Costa
Presidente da CPL

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-DL-
PROCESSO N° 186/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 046/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES OFICIAIS, SENDO PUBLICAÇÕES REALI-
ZADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTAMENTE A PREFEITURA MU-
NICIPAL DE CONFRESA-MT.

CONTRATADA: 

EMPRESA: RC DE OLIVEIRA ME 
CNPJ: 05.460.358/0001-10 FONE/FAX: (66) 3532-0593 
END.: Rua das Piracantas, n°350, Bairro Jardim das Oliveiras, 
CEP: 78.552-442 Sinop/MT. 
EMAIL: atendimento@diariosmt.com.br 
REPRESENTANTE LEGAL: REVELINO CARLOS DE OLIVEIRA 
CPF: 567.501.701-10.    RG:956.439 SSP/MT

VALOR TOTAL CONTRATADO: Valor de Referência: R$15.075,00 (Quinze Mil 
e Setenta e Cinco Reais), para o fornecimento do item objeto desta Dispensa.

FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  

RATIFICO nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 a Dispensa de 
Licitação n° 046/2020, em conformidade com o Termo de Referência.    

Confresa – MT, 27 de Agosto de 2020

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO – MT
AVISO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2020

a prefeitura de porto esperidião torna público a adesão a ata de registro de 
preço 16/2020. “sistema carona” do objeto: aquisição de agente anti-erosão 
enrijecedor de solo tipo impermeabilizante. detentora da ata a empresa: m.s de 
sena – cnpj: 05.633.850/0001-40. porto esperidião-mt, 25 de agosto de 2020 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA
PREFEITO

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 

VENDAS
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Campanha arrecada medicamentos e
utensílios para resgate de animais

DA REPORTAGEM

Para viabilizar os aten-
dimentos aos animais res-
gatados do incêndio que 
atinge o Pantanal Mato-
-grossense, a Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado 
de Mato Grosso (Sema), o 
Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária do Esta-
do de Mato Grosso (CRMV-
-MT), o Hospital Veterinário 

da UFMT (Hovet) e o Centro 
Acadêmico de Medicina 
Veterinária da UFMT reali-
zam a campanha de arre-
cadação de medicamentos 
e utensílio veterinários.

A partir da próxima se-
mana, o resgate será inten-
sificado com a implantação 
de recintos provisórios para 
atendimento emergencial 
dos animais afetados pelo 
incêndio que já dura mais 

Onça foi resgatada dos incêndios com queimaduras nas quatro patas

PANTANAL. Doações podem ser entregues no Conselho Regional de Medicina Veterinária, em Cuiabá
Foto: Willian Gomes

de 40 dias.
Uma equipe de médi-

cos-veterinários coordena-
da pelo Centro de Medici-
na e Pesquisa de Animais 
Silvestres (Cempas) da 
Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT) fará o 
primeiro atendimento aos 
animais em recintos ficarão 
dentro do Centro de Tria-
gem e Resgate de Animais 
Silvestres emergencial do 

Pantanal (Cetras) constru-
ído no quilômetro 17 da 
rodovia Transpantaneira 
(Posto Fiscal).

O Governo do Estado 
de Mato Grosso, Secretaria 
de Estado de Segurança 
Pública (Sesp), Secretaria 
de Estado de Justiça e Di-
reitos Humanos (Sejudh), 
Casa Civil, Ibama, Corpo de 
Bombeiros Militar do Esta-
do de Mato Grosso, Polícia 

Militar do Estado de Mato 
Grosso, Prefeitura Munici-
pal de Poconé, Sesc Panta-
nal, OAB-MT, Juvam, REM 
Mato Grosso, Instituto do 
Homem Pantaneiro tam-
bém integram a força tare-
fa de resgate dos animais 
silvestres no Pantanal.

COMO DOAR
As doações podem ser 

entregues na Sede do Con-

selho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado de 
Mato Grosso (CRMV-MT) lo-
calizada na Rua Choffi (Ten. 
Tavares), 178, Santa Rosa 
– Cuiabá. (Atrás do super-
mercado Extra da Miguel 
Sutil) de segunda a sexta-
-feira das 8h às 17h. Quem 
está fora de Cuiabá pode 
enviar os donativos via Cor-
reios para o mesmo ende-
reço.



SINOP

Destaque no Estadual acerta com o Santos/AP

DE CANELA

Zagueiro Manoel processa o
Corinthians e cobra R$ 1,2 mi  

Foto: Divulgação

Manoel defendeu o Corinthians no ano passado e jogou 59 partidas 

Equipe treinar para o Estadual e Série D

DA REPORTAGEM

Só Notícias

O meia-atacante e late-
ral-direito Juninho Pavi, 29 
anos, confirmou que não 
retornará ao Sinop FC para 
a disputa do Campeonato 
Mato-grossense e da Série 
D do Campeonato Brasilei-

DA REPORTAGEM

O zagueiro Manoel, atu-
almente no Cruzeiro, ingres-
sou na semana passada com 
uma ação na Justiça do Tra-
balho para receber R$ 1,2 mi-
lhão do Corinthians. O valor 

ro. Agora, o atleta acertou 
sua ida para o Santos/AP.

Juninho, que tem boa 
experiência, chegou no iní-
cio da temporada, e foi um 
dos destaques do Galo do 
Norte na campanha do Es-
tadual. 

Disputou seis partidas, 
com três vitórias e três der-

DA REPORTAGEM

O elenco do União Ron-
donópolis foi apresentado 
oficialmente nesta semana. 
Praticamente dividido en-
tre jovens até 20 anos e atle-
tas mais experientes, quase 
todos da cidade, o Colorado 
inicia sua preparação para 
a Série D do Campeonato 
Brasileiro 2020 e continu-
ação do Estadual.

Por volta de 15 jogadores 
sub-20 ingressaram ao pro-
fissional, e mais 15 foram 
contratados, sendo a maio-
ria remanescente do Esta-
dual 2020.  Além de nomes 
como Neneca, Maranhão, 
Andrezinho e Dinei, as no-
vidades entre os mais ro-
dados ficam por conta do 

SÉRIE D

União apresenta elenco 
caseiro, mesclando
jovens e experientes

lateral-direito Leandrinho, 
35 anos, que estava no Po-
coné, e do zagueiro Paulo 
Henrique, 27, que veio do 
Juventus/SP.

“A expectativa sempre 
é a melhor, o União nunca 
entra para ser coadjuvante. 
Não vai ser diferente nessa 
Série D. Estão enganados 
aqueles que acham que o 
União vai vir enfraquecido 
porque as contratações são 
somente locais, eu confio 
no jogador de Rondonópo-
lis, na matéria-prima”, disse 
o vice-presidente do União, 
Reydner de Souza. Durante 
a semana, mais três jogado-
res se juntam ao elenco: o 
zagueiro Patrick Mengue, 
o volante Éder Paraguai e o 
meia Marquinhos.
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Entenda motivos que fizeram
Messi querer sair do Barça
DA REPORTAGEM

A notícia que mexeu 
com o mundo do futebol foi 
a confirmação por parte da 
imprensa europeia de que 
Lionel Messi comunicou ao 
Barcelona que quer deixar 
o clube. Em uma tempora-
da sem títulos, algo que não 
acontecia desde 2007/08, a 
equipe se despediu sofren-
do uma trágica goleada por 
8 a 2 para o Bayern de Mu-
nique na Liga dos Campe-
ões da Europa. Mas isso foi 
apenas a gota final do copo 
d’água cheio de desgaste 
para o craque. A temporada 
2019/20 se arrastou com in-
satisfação na montagem do 
elenco e com uma série de 
desentendimentos do cami-
sa 10 com alguns membros 
importantes do clube - Eric 
Abidal e Quique Setién esti-
veram envolvidos em alguns 
episódios e já não estão mais 
no Barcelona. Mesmo sendo 
apontado como um dos pou-
cos intocáveis na crise - ao 
lado de Ter Stegen, Lenglet e 
De Jong -, Messi resolveu co-
locar um ponto final em sua 
gloriosa passagem pelo Bar-
ça sem nem esperar uma re-
formulação no plantel feita 
por Ronald Koeman, o novo 
treinador. Veja abaixo alguns 
motivos que pesaram para 
sua decisão.

NOVELA NEYMAR
As últimas montagens 

de elenco não corresponde-
ram às expectativas de Messi 
por um projeto vencedor. O 
argentino não escondeu sua 
frustração, por exemplo, ao 
ver Neymar pemanecer no 
PSG. O Barcelona garan-
tiu ter feito o possível pelo 
retorno do brasileiro, mas 
o clube francês bateu o pé 

pela sua permanência. Em 
novembro de 2019, a revis-
ta France Football publicou 
uma mensagem enviada por 
Messi a Neymar em que o ar-
gentino revelava durar mais 
duas temporadas no clube 
catalão - algo que está sendo 
abreviado agora. Tratando o 
brasileiro como seu sucessor 
no Barça, Messi havia dito 
que “somente juntos pode-
riam vencer a Champions”.
Em fevereiro de 2020, Messi 
afirmou que Neymar estaria 
disposto a pedir desculpas 
à torcida para retornar ao 
clube. Mas a novela acabou 
sem final feliz para o lado 
do camisa 10 do Barça, que 
já tinha o sentimento de que 
o clube não fez tudo que es-
tava ao seu alcance.

tROcA dE técNicO
O presidente do Barce-

lona tinha o desejo de mudar 
o comando desde a doloro-
sa derrota por 4 a 0 para o 
Liverpool na semifinal da 
Champions 2018/19, mas 
decidiu seguir com Ernes-
to Valverde, que havia sido 
campeão espanhol, para a 
temporada seguinte. O téc-
nico contava com o apoio 
do elenco e chegou a ser de-
fendido publicamente por 
Messi, que chamou a culpa 
pelos tropeços para os pró-
prios jogadores.Porém, em 
janeiro deste ano, a mudança 
foi feita. Quique Setién, que 
havia deixado o Bétis oito 
meses antes, foi contratado, 
mas não conseguiu melho-
rar o desempenho do time 
como era esperado. Atritos 
surgiram no vestiário e a re-
lação ficou desgastada entre 
comissão técnica e os vete-
ranos do elenco. Algo que 
ficou escancarado em fala de 
Messi no dia em que o Bar-
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Inúmeros fatores desgastaram relação entre Messi e Barcelona

CAUSARAM DESGASTE | Novela Neymar sem final feliz, atrito com Abidal, insatisfação com troca de treinadores...

rotas. Era importante tan-
to no sistema defensivo, 
quanto no ataque da equi-
pe, com assistências e era o 
homem das bolas paradas.

Curiosamente, seu novo 
time está no Grupo A2 do 
Brasileiro, e será um dos 
adversários do Sinop na 
fase de grupos. O confron-

to ainda não tem data defi-
nida, mas deve ser na casa 
do Santos. Em 2019 e 2017, 
já havia vestido a camisa da 
equipe amapaense. O atleta 
tem passagens por Comer-
cial e Operário/MS, Olím-
pia/SP, Lajeadense e Santa 
Cruz/RS, Atlético/PB e Ja-
taiense/GO.

celona perdeu para o Osa-
suna e viu o título espanhol 
de 2019/20 ficar com o Real 
Madrid. “Tudo que a gente 
viveu desde janeiro tem sido 
muito ruim”, afirmou, pre-
vendo que as coisas seriam 
difíceis nos jogos que ainda 
restavam.

POStURA dE ABidAL
A repercussão após a sa-

ída de Valverde fez surgir um 
atrito entre Messi e o ex-la-
teral-esquerdo, que já foi seu 
companheiro de time. No 
cargo de secretário-técnico, 
Abidal justificou a demissão 
do treinador dizendo que 
os jogadores reclamaram do 
trabalho que estava sendo 
feito. Messi, então, fez algo 
bastante incomum e foi às 
redes sociais para externar 
sua insatisfação com as fra-
ses ditas pelo dirigente. O 
argentino postou um print 
de entrevista e rebateu Abi-
dal, dizendo que ele “deveria 
dar nomes, pois, caso contrá-
rio, estariam sujando todos e 
alimentando coisas que são 
ditas e não são verdadeiras”.

dESGAStE
Em fevereiro de 2020, 

circularam informações de 
que o Barcelona havia con-
tratado uma empresa para 
defender o presidente do 
clube, Josep Bartomeu, e 
criticar jogadores - incluin-
do Messi - nas redes sociais. 
Algo que foi desmentido 
pelo clube, mas que gerou 
mal-estar.Cerca de um mês 
depois, um novo episódio 
expôs a relação ruim entre 
diretoria e atletas. Com as 
competições paralisadas por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus, a questão da 
redução salarial gerou mais 
desgaste. Seis dirigentes dei-

xaram o Barcelona critican-
do a forma como Bartomeu 
lidou com o caso. Para eles, 
a demora do elenco em acei-
tar reduzir os valores em 70% 
não foi vista com bons olhos. 
Messi se sentiu incomoda-
do e emitiu nota oficial (veja 
abaixo) para esclarecer os fa-
tos e demonstrar insatisfação 

com a “pressão sobre algo 
que sempre tiveram total 
noção do que fariam”.

diSPENSA
dE SUÁREZ
O anúncio de que Koe-

man não contaria com o uru-
guaio para a próxima tem-
porada foi o ato final para 

motivar a saída de Messi. 
Grande amigo e companhei-
ro de time do camisa 9 há 
seis temporadas, o argentino 
ficaria sem seu braço direito 
no ataque do Barcelona, já 
que peças como Griezmann 
e Dembelé, que custaram 
altas cifras, não tiveram o 
mesmo encaixe.

Foto: Daniel augusto Jr.

pedido por Manoel ao Corin-
thians é referente a Fundo de 
Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS), férias, multa e 
outros encargos. O processo 
movido por Manoel corre na 
23ª Vara do Trabalho de São 
Paulo e foi noticiado inicial-

mente pelo “Meu Timão”. 
Manoel também entrou com 
um pedido de liminar para 
sacar o saldo disponível em 
sua conta de FGTS vincu-
lada ao Corinthians, mas a 
juíza Lucy Guidolin Brisolla 
não atendeu a solicitação. O 

zagueiro defendeu o Corin-
thians no ano passado, em-
prestado pelo Cruzeiro. No 
total, ele disputou 59 parti-
das, foi campeão paulista e 
marcou três gols, todos em 
clássicos, contra Palmeiras, 
São Paulo e Santos.
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DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes recebeu do supe-
rintendente do Departa-
mento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes 
(Dnit) em Mato Grosso, 
Orlando Fanaia, a auto-
rização para a execução 
do primeiro lote de obras 
do projeto do Contorno 
Norte de Cuiabá e Várzea 
Grande, conhecido como 
Rodoanel, e já determi-
nou a realização de novo 
processo licitatório à reto-
mada da obra.

O anúncio foi feito por 
Mauro Mendes durante 
reunião com o superin-
tendente Orlando Fanaia, 
o secretário de Estado de 
Infraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira, o se-
cretário-adjunto de Obras 
Rodoviárias da Sinfra, 
Nilton de Britto, e o sena-
dor Wellington Fagundes.

O projeto do Rodona-
el, que agora está dividido 
em dois lotes, prevê a im-
plantação e pavimentação 
de 51,71 km, no trecho que 
vai do entroncamento da 
BR 070/163/364, em Cuia-
bá, até o entroncamento 
da BR-163/364, em Várzea 
Grande.

Neste primeiro lote se-
rão realizadas as obras em 
21,5 km do trecho da BR 
163/364 em Várzea Gran-
de até o entroncamento da 
MT-251, na Rodovia Ema-
nuel Pinheiro, em Cuiabá. 
O investimento estimado 
é de R$ 237 milhões, com 
a contrapartida da União e 
do Governo do Estado.

De acordo com o gover-
nador, a autorização ga-
rante que essa importan-

te obra para Mato Grosso 
seja retomada após mais 
de uma década paralisa-
da e sendo alvo de vários 
imbróglios, inclusive uma 
tentativa do Governo do 
Estado de retomada.

Isso porque o Rodoanel 
chegou a ser licitado pela 
Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logísti-
ca (Sinfra) em outubro de 
2019. Porém, a licitação 
foi revogada na fase de 
abertura dos envelopes do 
certame, em razão da de-
terminação do DNIT, que 
exigiu adequações do edi-
tal. Na ocasião, o DNIT so-
licitou que o projeto fosse 
divido em dois lotes e, por 
se tratar de uma obra que 
será executada com recur-
sos federais, a Sinfra fez a 
adequação.

“Recebemos a autori-
zação formal do DNIT 
para que a Secretaria de 
Infraestrutura do Esta-
do de Mato Grosso possa 
proceder com a licitação 
do Trecho 1 do Rodoanel. 
É uma obra que começou 
em 2006, 2007, paralisou, 
muitas confusões, ficou 
muito tempo paralisada. 
Muita gente trabalhou 
nesses últimos meses para 
pudéssemos destravar esta 
obra. Estão de parabéns 
todos os técnicos, profis-
sionais, toda a bancada 
federal que tem ajudado 
nisso e principalmente os 
nossos servidores do Go-
verno de Mato Grosso, 
através do secretário Mar-
celo Oliveira, que fizeram 
um trabalho excepcional”, 
afirmou o governador.

Ainda segundo Mendes, 
o Rodoanel vai propor-
cionar um salto de desen-

Foto: DNIt
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Obras serão retomadas após mais de 10 anos 

Famílias de alunos receberão kits de alimentação 

Rodoanel terá nova licitação
AUTORIZADO | As obras serão realizadas em dois lotes, conforme autorização do DNIT
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Unidade é a única das 79 Comarcas que ainda está
totalmente em trabalho remoto 

SORRISO

Comarca inicia plano de
retorno presencial dia 31
DA REPORTAGEM

Sorriso, a única das 
79 Comarcas que ainda 
está totalmente em tra-
balho remoto, foi auto-
rizada pelo presidente 
do Tribunal de Justiça, 
desembargador Carlos 
Alberto Alves da Rocha, 
a iniciar a partir de se-
gunda (31), a primeira 
fase do Plano de Retorno 
Programado às Ativida-
des Presenciais no âm-
bito do Judiciário mato-
-grossense.

A cidade faz parte da 
lista de municípios clas-
sificados com risco “bai-
xo” e “moderado” para o 
contágio da Covid-19, de 
acordo com os boletins 
epidemiológicos 165 e 
169 divulgados pela Se-
cretaria Estadual de Saú-
de (SES), nos dias 20 e 24 
de agosto, respetivamen-
te.

As atividades pre-
senciais em Sorriso se-

rão retomadas de modo 
gradual e sistemático, 
levando-se em conside-
ração as peculiaridades 
da unidade e o que está 
estabelecido na Portaria-
-Conjunta 428/2020, da 
Presidência e Correge-
doria-Geral da Justiça.

Com isso, nessa pri-
meira etapa, conforme 
ocorreu nas outras 78 
comarcas do Estado, ha-
verá apenas expediente 
interno, com o retorno 
exclusivo da presença fí-
sica dos servidores e co-
laboradores (estagiários, 
terceirizados e creden-
ciados), no horário das 
13h às 19h. Nesse perío-
do, da primeira fase do 
retorno em Sorriso, será 
mantida a suspensão dos 
prazos processuais dos 
autos físicos e híbridos, 
conforme regime es-
pecial estabelecido na 
Resolução 314/2020 do 
Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

CAMPO NOVO DO PARECIS

Mais de 5,3 mil kits serão distribuídos a famílias
DA REPORTAGEM

Alunos da rede mu-
nicipal de ensino de 
Campo novo do Parecis 
receberão kits alimen-
tação da Secretaria de 
Educação. Assim como 
em outros municípios e 
recomendado pelo Go-
verno Federal, as escolas 
devem distribuir os ali-
mentos corresponden-
tes a merenda escolar, 
transformados em kits 
alimentação.

Na última semana, a 
Secretaria de Educação 
disponibilizou um link 
onde os pais optaram 
pelo kit alimentação. As-
sim que feita a adesão, 
uma triagem foi realiza-
da para garantir que to-
dos que aderiram ao kit 
tenham a oportunidade 
de fazer a retirada do 
mesmo. A distribuição 
está ocorrendo nas esco-
las pelas equipes das uni-
dades de ensino até hoje 
(27).

BENEFICENTE

Feijoada arrecada fundos para
tratamento de pessoas com câncer
DA REPORTAGEM

Uma feijoada benefi-
cente promovida pela Rede 
Feminina Estadual de Com-
bate ao Câncer de Mato 
Grosso será realizada neste 
sábado (29), em Cuiabá, em 
parceria com o buffet Espa-
ço Conquista. O objetivo é 
arrecadar fundos para a ins-
tituição, que ajuda pacientes 
em tratamento contra o cân-
cer. A feijoada será vendida 
nos sistemas delivery e drive 
thru.

De acordo com a as-
sessoria, a ‘Feijoada do Bem’ 
acontecerá a partir das 11h, 
e será o primeiro evento de 
2020 da Rede Feminina. “Os 
tratamentos e atendimento 
não pararam neste período 
de pandemia e, como es-
tamos sem realizar nossos 
eventos presenciais, os re-
cursos estão escassos”, co-
mentou a presidente Maria 
Carmem Volpato.

Segundo a presidente, 
este primeiro evento seguirá 
as recomendações das auto-
ridades para evitar aglome-
rações, e por isso será no sis-
tema drive thru ou delivery. 
A entrega já está inclusa no 
valor do convite. A feijoada 
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Evento será realizado no sábado, no Espaço Conquista

será produzida pela ‘Feijo-
ada da Hora – A melhor de 
Cuiabá’. Serão disponibiliza-
dos 200 kits da “Feijoada do 
Bem”, no valor de R$ 109. A 
porção serve duas pessoas. 
Os convites da feijoada po-
dem ser adquiridos com as 
voluntárias ou por meio das 
redes sociais da Rede Fe-
minina. “Nas nossas redes 
sociais @redefeminina_mt 

(Instagram e Facebook) a 
pessoa pode nos chamar 
no inbox que enviamos um 
link para o pagamento ou 
pelo celular (65) 98412-9090, 
além disso, as nossas volun-
tárias também estão ofere-
cendo os convites para fa-
miliares e amigos”, explica a 
presidente.

“É preciso neste mo-
mento de pandemia termos 

uma grande rede de pessoas 
fazendo o bem e buscando 
atender aos mais necessita-
dos. 

Muitos se viram sem 
renda de uma hora para ou-
tra, contudo, se cada um fizer 
um pouco e se doar para aju-
dar ao próximo, iremos pas-
sar por tudo isso mais unidos 
e solidários”, completou Ma-
ria Carmem.

volvimento para a região 
metropolitana de Cuiabá, 
pois vai desafogar o trân-
sito de veículos dentro da 
Capital, uma vez que todo 
o tráfego existente hoje 
nas rodovias federais terá 

outra rota que não vai in-
terferir na vida da cidade. 
Além disso, vai melhorar 
o sistema viário da região 
e contribuir com a logísti-
ca de todo o Mato Grosso.

“Agora temos a auto-

rização formal do DNIT 
para colocar o lote 1 em 
licitação, que deve ser 
publicado nos próximos 
dias. É uma obra estima-
da, no primeiro momen-
to, em mais de R$ 200 

milhões, e é importante 
para a malha viária da ci-
dade de Cuiabá, que vai 
melhorar muito a nossa 
logística urbana. Será a 
Miguel Sutil daqui a 50 
anos”, disse.
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