
TCHÉLO FIGUEIREDO

SEFAZ 

SELEÇÃO

Tite indica volante Bruno
Guimarães como titular

O técnico Tite deu pistas da provável escalação da seleção bra-
sileira para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. 
A principal novidade na equipe pode ser o volante Bruno Guimarães, 
convocado pela primeira vez.      Página - 6

DIVULGAÇÃO

A onda de calor intenso que persiste em algumas regiões do Brasil fez o 
Inmet emitir um alerta vermelho para cidades do Centro-Oeste. O sinal de 
atenção para grande perigo deve durar até amanhã e o risco potencial é 
de morte por hipertermia.              Página -7

ONDA DE CALOR EM MT

Inmet faz alerta vermelho
para risco de hipertermia

Municípios 
receberam
R$ 2.7 bi de
tributos do
Governo 
O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria 
de Fazenda, já repassou 
este ano aos 141 muni-
cípios mato-grossenses, 
recursos da ordem de R$ 
2.715.291.864,22. O repasse 
do ICMS chega a R$ 2.233 
bilhões, que corresponde a 
82% de toda a arrecadação. 

 Página  -3

FICO E BR-163

Após o anúncio da liberação da licença ambiental para as obras da Ferrovia de 
Integração Centro-Oeste, entre Mara Rosa e Água Boa, foi a vez do ministro de 
Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas comunicar a duplicação da BR-163 de 
Rondonópolis à Cuiabá e a solução para o trecho de Cuiabá a Sinop.       Página  4

DIVULGAÇÃO

EIXO RODOFERROVIÁRIO

CHUVA DE
GRANIZO
COM PEDRAS
GIGANTES

MINISTRO 
DA DEFESA
VISTOU
REGIÃO

DE FORMA
IRRIGADA:
TEM SOJA
GERMINADA

PROIBIÇÃO DE
ROUPAS CURTAS
OU DECOTADAS
NO PAIAGUÁS
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COLÍDER SINOP ÁGUA BOA CUIABÁ



    

Uma das consequências sociais mais graves da 
pandemia de Covid-19, a interrupção das aulas pre-
senciais nos últimos meses pôs em evidência a enor-
me dificuldade para incorporar novas tecnologias ao 
ensino oferecido na rede pública.

Observou-se, de um lado, que um expressivo 
contingente de estudantes, por não dispor de com-
putadores ou acesso à internet em casa, não pôde 
acompanhar as atividades oferecidas pelas escolas 
em substituição às aulas regulares. De outro, viu-se 
que as próprias escolas padecem de carências bru-
tais nesse terreno, seja de equipamentos eletrônicos, 
seja de conexões em velocidade adequada.

Um relatório da OCDE (Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento Econômico) ofereceu 
novas evidências do atraso nacional. Segundo o do-
cumento, que analisou dados de 79 países que par-
ticipam do Pisa, principal avaliação internacional 
de ensino, o Brasil ostenta a vexaminosa média de 1 
computador para cada 10 alunos.

A marca coloca o país nas últimas posições do 
ranking da organização, ao lado de Marrocos e Koso-
vo, e muito atrás de seus vizinhos latino-americanos. 
O mais próximo é o México, cuja relação é de 1 com-
putador para 4 estudantes.

O relatório mostra que 26% dos alunos estão em 
escolas cujos diretores avaliam como insuficiente a 
conectividade à internet. Trata-se da quinta pior taxa, 
melhor apenas que as alcançadas por Argentina, Co-
lômbia, Panamá e Marrocos.

Os dados abarcam estabelecimentos privados 
e públicos, sugerindo que o problema é ainda mais 
acentuado na rede oficial, que atende 80% dos estu-
dantes do país.

Como em outros assuntos sob sua responsabi-
lidade, também nesse o Ministério da Educação se 
omite. Uma licitação para aquisição de 1,3 milhão de 
computadores destinados à rede pública, ao custo de 
R$ 3 bilhões, acabou suspensa devido a suspeitas de 
fraude. Um ano depois, nem o edital foi refeito nem 
as denúncias esclarecidas.

O programa voltado à implementação de aces-
so à internet sofre de baixíssima eficiência. Em 2019, 
apenas 16% dos recursos disponíveis para esse fim 
foram utilizados. Não basta comprar computadores 
para as escolas e dotá-las de conexões velozes para 
que o país supere seu atraso educacional. Abdicar 
dessas ferramentas, contudo, como faz o governo, 
equivale a manter milhões de estudantes apartados 
das imensas potencialidades propiciadas pela tecno-
logia.

Editorial

Retrato do atraso

“NÃO SERIA OUVIDO”
No vídeo, Ícaro revelou o seguinte: “Há al-

guns meses eu disse que seria pré-candidato 
a prefeito de Sinop pelo PSL e esse era o meu 
objetivo para as eleições 2020. Infelizmente, 
não deu certo. Meu partido colocou vários 
obstáculos, disse que eu era muito novo para 
esse cargo. Depois, decidi me colocar como 
vice-prefeito do partido, mas não aconteceu 
como eu queria. No caminho criado eu não 
teria participação, não poderia dizer o que 
concordo ou não. Eu não seria ouvido”, afir-
mou.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

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

SEM REELEIÇÃO
Após anunciar que disputaria a Prefeitura 

de Sinop, o vereador Ícaro Severo (PSL) desis-
tiu de disputar qualquer cargo nas eleições 
municipais deste ano. Em um vídeo publi-
cado nas redes sociais, na noite de terça (6), 
o parlamentar disse não ter tido o apoio do 
seu partido na cidade. Lá, o PSL decidiu lan-
çar a prefeito o delegado Sérgio Ribeiro. Ícaro 
foi o terceiro vereador mais bem votado na 
eleição de 2016 em Sinop. Ele é bacharel em 
Direito e irmão de Éric Severo, estudante de 
medicina assassinado em dezembro de 2014.

Crédito: Reprodução
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A cidade não pode ser conduzida só tecnicamen-
te ou só politicamente. Não dá para andar numa 
perna só

Os dados abarcam estabelecimentos 
privados e públicos, sugerindo que o 
problema é ainda mais acentuado na 
rede oficial, que atende 80% dos estu-
dantes do país

“ “

Chegam as eleições municipais de 2020 e 
com elas mais uma oportunidade para rever 
a maneira como são tratadas nossas cidades, 
em especial em Cuiabá e sua região metro-
politana.

Nestas ocasiões é bom relembrar que ci-
dade é um objeto complexo e precisa sem-
pre ser levada a sério. Ela é a maior e mais 
bem sucedida invenção do homem. Como 
invenção humana é construída e tem uma 
dimensão técnica, porém, como construção 
coletiva tem também uma dimensão política. 
Essas duas dimensões lhes são inalienáveis.

A cidade não pode ser conduzida só tec-
nicamente ou só politicamente. Não dá para 
andar numa perna só, qualquer que seja ela, 
a não ser para o desastre.

Como objeto em constante construção, 
toda cidade deve ter um projeto discutido 
nestas duas dimensões e consubstanciado 
no plano diretor de desenvolvimento urbano 
focado em um horizonte de planejamento de 
20 a 30 anos, que se distancia à medida que 
nos aproximamos dele. Portanto, contínuo e 
sem data de conclusão.

Infelizmente Cuiabá e a grande maio-
ria das cidades brasileiras foram dominadas 
pela política, justo pela pior de suas vertentes, 
a política eleitoreira, que devia ser uma ferra-
menta de busca pela vontade democrática, 
mas que virou uma praga nacional.

Com a complacência dos cidadãos leigos 
e especialistas, dentre estes me incluo, as ci-
dades foram dominadas e deixaram de ser 
uma finalidade da política, passando a ser 
um meio, um balcão de negócios eleitoreiros 
no qual planos, leis e normas viram um estor-
vo ou oportunidades de negociação quanto a 
“flexibilidades” na sua aplicação.

Enquanto o horizonte da política urbana 
é de no mínimo 20 anos, na política eleito-
reira é de 2. Projetos com mais de 2 anos de 
maturação não interessam e o planejamento 
atrapalha porque limita o campo de barga-
nha eleitoreiro. Por isso o Sistema de Desen-
volvimento Urbano de Cuiabá criado pela Lei 

Orgânica do Município em 89 foi desativado, 
culminando com a extinção do IPDU, restan-
do alguns poucos técnicos abnegados, sem os 
devidos suportes especializados.

Algumas cidades do Brasil conseguiram 
escapar dessa teia poderosa e perversa, e 
montaram um sistema de gestão urbana 
técnico e participativo, articulado e eficiente, 
que se consolidou à medida que os frutos fo-
ram sendo produzidos, ganhando a confiança, 
adesão e defesa crescentes da população.

Sem querer simplificar, essa é a grande di-
ferença de Curitiba, Vitória, Goiânia, e Campo-
-Grande, entre outras poucas. O duro é que 
Cuiabá começou a montar algo semelhante 
ao mesmo tempo que Campo Grande tendo 
aqui o ano do tricentenário como horizonte 
de planejamento, ou seja, 30 anos à frente, e 
até que as coisas evoluíram bem, mesmo nas 
administrações de linhas políticas diferentes 
que se sucederam, produzindo de forma de-
mocrática os principais planos e leis da cidade, 
projetos pontuais importantes e instrumentos 
de controle. Só que aqui em Cuiabá a situação 
reverteu e a cidade institucional foi descolada 
da cidade real, justo quando está passando 
pelo seu momento econômico mais rico em 
oportunidades com o boom do agronegócio 
que polariza, os trilhos chegando e, bem como 
com os riscos da pandemia, que exigem res-
postas rápidas, articuladas e competentes.

As cidades são do cidadão ou não são ci-
dades e a cidadania precisa voltar a se sentir 
dona delas, que não é do prefeito, vereadores, 
governador ou do presidente, todos funcioná-
rios públicos a seu serviço. As eleições munici-
pais estão aí para nomeá-los com o voto cons-
ciente da cidadania devolvendo a cidade ao 
seu legítimo dono, o cidadão. Cuiabá precisa 
voltar de novo seus olhos para o futuro, para 
projetos, obras e serviços públicos de qualida-
de, para a cidade que queremos, não só uma 
cidade grande, mas uma grande cidade, bela, 
gostosa, justa, verde, feliz, sustentável e rica 
em oportunidades para seus habitantes.

JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS SANTOS É 
ARQUITETO E URBANISTA

Cidade, planejamento
e eleições

Tem telefone em casa?
te era conseguir falar com alguém que fizesse 
com que a mensagem chegasse até o destina-
tário. Isso, claro, era um baita inconveniente 
para algumas pessoas que, pelo simples fato 
de ter um telefone, passavam a ser o “conta-
to de recado” de um monte de gente. Havia 

quem gostava, ha-
via quem detestava 
a ideia, mas, conve-
nhamos, era muito 
difícil “fugir” disso.

Com a privati-
zação do setor de 
telefonia tudo mu-
dou. O valor das 
linhas “despencou” 
de uma hora para 
outra, tornando o 

telefona muito mais acessível e popular (e, 
claro, levando pelo ralo até então rentável co-
mércio em torno das linhas), mudando com-
pletamente a realidade mercado e aumen-
tando de forma expressiva, em pouco tempo, 
a quantidade de lares e comércios com tele-
fone pelo país afora.

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmus-
si@hotmail.com ou visitar nosso perfil em 
facebook.com/paginadocareca. Do mais um 
grande abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Além dos custos exorbitantes para se ter um telefone em casa o 
uso do aparelho passava longe de ser baixo. Era cobrada uma fran-
quia mensal, com limite de chamadas locais, e qualquer coisa além 
disso, bem como interurbanos e serviços adicionais, eram tarifados 
a parte, fazendo com que as contas fossem, no mínimo, “pesadas”. 
Se compararmos com a realidade atual, ter e manter um telefone 
fixo, realmente, era um privilégio para poucos.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

No “embalo” dos assuntos do passado me 
lembro de uma época onde ter telefone em 
casa era um “luxo” para poucos. Os motivos 
eram, evidentemente, financeiros: as linhas 
telefônicas, diferente do que acontece atual-
mente, eram vendidas. Isso mesmo, vendidas.

Havia, então, duas 
formas de você ter te-
lefone em casa. Uma 
delas era comprar a 
linha e, vai por mim, 
era bem caro. Só para 
você ter uma ideia, 
em 1998 o valor de 
uma linha fixa poderia 
chegar a US$ 5.000,00 
(isso mesmo, cinco mil 
dólares). A outra alter-
nativa seria alugar uma linha.

Se a ideia parece estranha nos dias de 
hoje, na época era um excelente negócio, 
tanto para quem queria ter um telefone sem 
desembolsar um valor astronômico para isso, 
tanto para quem fazia uma boa renda sim-
plesmente alugando suas linhas.

Existia, na época, uma referência inexis-
tente atualmente: o “telefone para recado”. 
Tal campo estava presente em praticamente 
todos os formulários que você fosse preen-
cher. Com a dificuldade de contato, justamen-
te por pouca gente ter uma linha telefônica, 
um número para recado caía muito bem.

Poderia ser de algum vizinho, comércio 
próximo, trabalho, qualquer um. O importan-

Câmeras instaladas nas principais áreas afetadas pelas queimadas no 
Pantanal flagraram mais de 30 espécies de animais nos pontos de alimen-
tação montados por voluntários. Segundo o Grupo de Resgate de Animais 
em Desastres (GRAD), mais de 30 espécies, entre mamíferos, aves e répteis, 
se alimentam nos locais. Os voluntários fornecem água e alimentos para 
os animais vítimas das queimadas no Pantanal. Eles avaliam que a ação 
está fazendo a diferença, uma vez que as fontes de água e alimentos foram 
afetadas pelo fogo.
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ATITUDE COVARDE... 
O candidato à primeira suplência ao Senado na chapa de 

Reinaldo Morais (PSC), Gilberto Cattani (PRTB), sofreu uma re-
preensão do juiz auxiliar da propaganda Armando Biancardini 
Candia. Tudo isso porque Cattani postou em suas redes sociais 
alguns vídeos e publicações fazerem referência da can-didata 
Rúbia Fernanda (Patriota), como “Peppa Pantaneira”. Esta co-
luna já mencionou aqui esta semana a disputa sangrenta que 
os candidatos de ex-trema direita mato-grossenses ao Senado 
estão fazendo entre si. Cattani tem 24 horas para apagar as pu-
blicações. Caso não obedeça a determinação da Justiça, deve-
rá pagar multa de R$ 10 mil por dia, pelo descumprimento da 
decisão.

DÁ PARA ACREDITAR?...
O deputado federal e candidato ao Senado, José Medeiros 

(Podemos), utili-zou de suas redes sociais para pregar a união 
entre os candidatos de di-reita durante o pleito eleitoral ao Se-
nado. Medeiros classificou como equivocados os ataques que 
vem ocorrendo entre os candidatos que apoiam o presidente 
Bolsonaro. E que o foco deve ser os candidatos do espectro po-
-lítico de centro e principalmente de esquerda. Será então que 
o candidato defende a passada de pano entre os iguais e des-
carregar as munições com tudo em quem pensa diferente deles, 
pelo simples fato de pensar diferen-te? Ele disse também que 
não vai atacar candidatos da direita. Esta colu-na ficará de olho 
nisso.

EMANUEL X MENDES...
A contenda entre o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro 

(MDB), e o gover-nador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), 
pega mais fogo a cada dia que se aproxima das eleições muni-
cipais. Dessa vez foi o gestor municipal que concorre à reelei-
ção ingressar com uma ação cautelar para impedir que o Mauro 
Mendes cite seu nome em ataques e acusações que por ventura 
venha a fazer. O pedido foi assinado pelo advogado do Pinheiro, 
José Patrocínio Júnior e cita que as ofensas do governador já 
vêm ocorrendo há meses e vêm se intensificando com o passar 
das semanas em decorrências das elei-ções municipais.

 
MAURO MENDES NOTURNO
O governador Mauro Mendes (DEM), já avisou aos seus 

aliados políticos que só estará disponível para ajudar nas cam-
panhas durante o período noturno e nos finais de semana. O 
motivo? A vasta agenda enfrentada pelo gestor nas próximas 
semanas onde disse estar atarefado (consertando o estado”. 
Sendo assim, seus aliados das cidades polo do estado que 
contam com sua presença terão de se contentar e disputar 
um espaço na atribulada agenda do governador. Mendes deve 
sair em apoio de prefeitos do DEM nas princi-pais cidades de 
Mato Grosso e do MDB, principal sigla aliada em sua elei-ção de 
2018. Obviamente que isso não vale para o candidato emede-
bista de Cuiabá, desafeto declarado de Mendes.

JOGO SUJO?...
Assim classificou o ex-prefeito Roberto França (Patriota) e 

candidato à prefeitura neste sobre as acusações proferidas pe-
los adversários de que o empréstimo realizado em sua gestão 
via Crédito Direto ao Consumidor (CDC), para realizar o paga-
mento dos salários dos servidores teria os en-dividado.

França diz ser uma grande besteira o que estão falando e 
que sua gestão deixou todos os compromissos honrados e que 
nenhum servidor ficou com o nome sujo durante sua gestão. 
E se algum servidor fez novo empréstimo posteriormente e se 
endividou, isso não é problema dele (França).

A CAIXA DE PANDORA 1...
O vereador Ícaro Severo (PSL) abriu a caixa de pandora 

dos socialistas liberais em Sinop. O parlamentar sonhava em 
ser cabeça de chapa da sigla na disputa Ao Paço Municipal, tan-
to que na última janela eleitoral trocou seu antigo partido, O 
PSDB pelo PSL com esse objetivo. Mas depois da mu-dança o 
partido sofreu uma mudança no comando do diretório muni-
cipal o que passou a inviabilizar suas pretensões. Desde então 
Ícaro tentava ne-gociar a indicação, sem sucesso, até chegou 
até a se apresentar publica-mente como pré-candidato à vice-
-prefeito tendo o Delegado Sérgio Ribeiro como cabeça de cha-
pa.

A CAIXA DE PANDORA 2...
Sentindo que estava sendo deixado de lado na nova agre-

miação, Ícaro come-çou a ver que tinha feito a escolha erra-
da. Esta semana usou suas redes sociais para desabafar. Disse 
que mesmo depois de ter recuado de ser ca-beça de chapa em 
prol do partido e topado sair como vice as coisas não estavam 
acontecendo como ele queria. No vídeo Ícaro se queixa dos 
cami-nhos traçados pelo diretório municipal onde ele não teria 
participação, não seria ouvido, então sem poder opinar sobre 
o que concordava ou não concordava. Escolha errada do par-
lamentar em escolher o PSL, agora fica fora da disputa já que 
havia confirmado que não concorreria à reeleição à vereador.

DE OLHO NO PODER
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Ministro da Defesa esteve em Sinop 
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

O ministro da Defe-
sa, Fernando Azevedo, jun-
tamente com o general do 
Exército, Edson Legal, esti-
veram em Sinop na última 
terça-feira (06).

Ambos estavam cum-
prindo agenda no estado em 
decorrência das queimadas 
que vêm assolando a região. 
No Destacamento de Contro-
le do Espaço Aéreo (DTCEA), 
o ministrou acabou se reu-
nindo com agentes federais e 
regionais, afim de debater as 
informações colhidas através 
da vistoria realizada nas áreas 
de queimadas.

“Tivemos um briefing 
de como estão transcorren-
do as operações. Em Sinop 
pousamos pra ver uma fis-
calização de madeireira, re-
cebemos um briefing e va-
mos debater ele agora. Uma 
forma de contribuição que o 
presidente Jair Bolsonaro de-
signou o Conselho da Ama-
zônia, tendo à frente o vice-
-presidente Amilton Mourão, 
integrado por vários órgãos”, 
disse o Ministro.

Dados apresentados 
pelo ministério da Defesa, 
apenas em Mato Grosso a 
operação de combate às 
queimadas gerou R$ 1,2 bi-
lhão em multas aos infrato-
res. 

O ministrou ressaltou 
ainda que os efeitos do clima 
quente têm contribuído tam-
bém para que as queimadas 

se intensifiquem, 
Sobre os resultados da 

Operação, Azevedo ressaltou 
que os efeitos do clima têm 
contribuído para as queima-
das, mas também comentou 
sobre a ação desenvolvida 
pelas Forças Armadas, desde 
a primeira fase da Operação 
Verde Brasil.

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Fazenda, já repassou este 
ano aos 141 municípios mato-
-grossenses, recursos da or-
dem de R$ 2.715.291.864,22. 
O repasse do ICMS chega a 
R$ 2.233 bilhões, que corres-
ponde a 82% de toda a arre-
cadação. Já as transferências 
relativas ao IPVA somam R$ 
299.566.497 milhões (11,2%) e 
as do Fethab combustível, R$ 
181.969 milhões (6,8%).

A distribuição da arre-
cadação é feita da seguinte 
maneira:  ICMS abrange 25%, 
do total arrecadado no mu-
nicípio; o IPVA é de 50% e o 
Fethab combustível também 
50% do total, depois de des-
contados 17,34% que vão para 
os demais poderes.

A determinação do go-
vernador Mauro Mendes e 
que vem sendo seguida à ris-
ca pela Secretaria de Fazen-
da, é que não haja de manei-

ra algum atraso no repasse 
aos municípios. A comprova-
ção de que isso vem ocorren-
do é o fato que não se ouvem 
ou se leem notícias sobre 
queixas de prefeitos quanto 
aos atrasos nos repasses de 
recursos cuja origem é o Te-
souro estadual. 

“Estamos fazendo nossa 
obrigação de cumprirmos o 

DA REPORTAGEM

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM), pediu união para reto-
mar a votação da agenda de 
reformas e afirmou que vai 
dar urgência à regulamenta-
ção do teto de gastos públi-
cos. “Com a regulamentação 
do teto de gastos, a gente re-
solve o problema social”, afir-
mou. “Precisamos retomar o 
nosso trabalho unidos, todos 
os líderes da Câmara e do 
Senado que compreendem 
a importância da moderniza-
ção do Estado e da constru-
ção de um programa social, 
dentro do teto de gastos para 
poder dar suporte a milhões 
de famílias que vão precisar 
do Estado brasileiro a partir 
de 1º de janeiro de 2021”, dis-
se Maia.

A declaração foi dada 
na segunda-feira após jantar 
com os ministros da Econo-

mia, Paulo Guedes; das Co-
municações, Fábio Faria; e 
da Secretaria de Governo da 
Presidência, Luiz Ramos.

O presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre, que 
também participou da reu-
nião, elogiou a retomada do 
diálogo entre o presidente da 
Câmara e o ministro da Eco-
nomia para construir uma 
agenda republicana.

“Cada ator tem as suas 
responsabilidades perante a 
sociedade brasileira nessa re-
lação de harmonia e compro-
metimento com causas, com 
a sensibilidade de compreen-
der a importância do diálogo, 
da construção de pontes nes-
sa relação institucional”, dis-
se Alcolumbre. “Essa reunião 
marca um novo iniciar dessa 
relação, com franqueza, com 
honestidade, sempre dialo-
gando para construir con-
sensos.”

O ministro Paulo Gue-

Antes visitaram a região da Serra do Cachimbo, em Guarantã do Norte 

ICMS corresponde a 82% de toda a arrecadação e chega a R$ 2.233 bi 

Eles fizeram as pazes durante jantar com Alcolumbre

OPERAÇÃO VERDE BRASIL. Fernando Azevedo e o General do Exército estavam cumprindo agenda em MT para tratar das queimadas

TRIBUTOS ESTADUAIS

Governo já repassou R$ 2.715 
bilhões aos municípios

BANDEIRA BRANCA

Rodrigo Maia e Paulo Guedes selam 
as pazes após desentendimento

Foto: Marcelo Jhonnes / 93 FM

Foto: Divulgação

Foto: assessoria seFaz

des agradeceu a Rodrigo 
Maia e afirmou que pedia 
desculpas por qualquer des-
conforto. “Do meu lado, nun-

ca houve diferenças pessoais. 
Os interesses do Brasil estão 
acima de qualquer divergên-
cia”, destacou.

calendário de repasses. Sa-
bemos que os municípios 
dependem desses recursos 
para manterem suas estru-
turas funcionando”, afirma o 
secretário de Fazenda Rogé-
rio Gallo.

O repasse do ICMS é 
feito às terças-feiras, salvo 
quando neste dia da semana 
for um feriado. Já os repasses 

do IPVA são feitos diariamen-
te e os do Fethab combustí-
vel mensalmente.

Cuiabá foi o município 
que mais recebeu recursos. 
Ao todo a capital mato-gros-
sense recebeu R$ 337.869 
milhões. Rondonópolis vem 
a seguir com R$ 215.798 mi-
lhões e Várzea Grande que 
recebeu R$ 110.537 milhões.

O general Leal disse 
que o Exército vem fazen-
do um grande esforço para 
combater os focos de incên-
dio e apontou a Operação 
Brasil Verde 2 como princi-
pal elemento. “É um esforço 
grande, nós temos o norral 
da Operação Verde Brasil 1 
do ano passado, entramos 

no final de agosto e tivemos 
resultados bons no mês de 
setembro, outubro e novem-
bro. Estamos em curso com a 
Operação Verde Brasil 2, mais 
uma contribuição das Forças 
Armadas, numa operação da 
Garantia da Lei e da Ordem”, 
pontuou o ex-general e, hoje, 
ministro da Defesa do Brasil.

Por Clemerson Mendes
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FICO e BR-163 mudarão realidade
do eixo rodoferroviário de MT
DA REPORTAGEM

Após o anúncio da li-
beração da licença ambien-
tal para as obras da Ferrovia 
de Integração Centro-Oeste 
(FICO), entre Mara Rosa/
GO e Água Boa, foi a vez do 
ministro de Infraestrutura 
Tarcísio Gomes de Freitas 
comunicar a duplicação da 
BR-163 de Rondonópolis à 
Cuiabá e a solução para o 
trecho concessionado de 
Cuiabá a Sinop.

“A questão da dupli-
cação da BR-163 está muito 
próxima, com previsão de 
início das obras no trecho 
de Rondonópolis a Cuiabá 
já no início de 2021. Já o tre-
cho que está sob concessão 
da Rota Oeste queremos 
chegar na solução definiti-
va até final deste ano”, disse 
Tarcísio em reunião com os 
coordenadores de Bancadas 
Estaduais da Região Centro-
-Oeste. Esse trabalho já tinha 
prometido durante visita do 
presidente Jair Bolsonaro a 
Sinop. Foi anunciada tam-
bém a previsão de recursos 
para o início da pavimenta-
ção da BR-158 pelo contor-
no do Parque Marãiwatsé-
dé, mediante a obtenção de 
Licença de Instalação (LI), 
além do contorno de Barra 
do Garças, dragagem da Hi-
drovia do Paraguai e recur-
sos para o aeroporto de Ma-

tupá. A reunião foi realizada 
para apresentar as ações 
prioritárias do MINFRA no 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual – PLOA 2021. “Precisa-
mos do apoio das bancadas 

DA REPORTAGEM

O plantio de soja já foi 
iniciado em Água Boa com 
pivô no final de setembro, 
em uma área de 155 hectares 
na Fazenda Nossa Senhora 
Aparecida, da família Baldo. 
As informações partem da 
Associação dos Engenheiros 
Agrônomos de Água Boa.

Segundo o Agrônomo 
Fernando Dellosbel, o plan-
tio foi realizado no dia 30 de 
setembro, com a cultura ten-
do boa germinação. Os pro-
dutores Antonio Sadi Baldo, 
Vinicius Baldo e Leonardo 
Baldo estão satisfeitos com 
o desenvolvimento inicial da 
cultura.

Na área, o pivô está 
mantendo a umidade ne-
cessária para o desenvolvi-
mento da cultura. os agri-
cultores estão aguardando a 
regularização das chuvas na 

região para que possam dar 
prosseguimento aos traba-
lhos de plantio do restante 
das áreas de cultivo, que irão 
totalizar 2.800 há plantados 
na safra 20/21. Os Baldo afir-
mam ainda que tiveram um 
acréscimo de 30 por cento 
em relação ao cultivo da sa-
fra passada, pois tem áreas 
aptas e aproveitam as boas 
perspectivas dos preços da 
commoditie.

Segundo a associação 
dos Agrônomos, Água Boa 
terá uma área de 190 mil hec-
tares de soja na safra 2020/21, 
com aumento em torno de 
7% em relação à safra pas-
sada. Dellosbel afirma ain-
da que, analisando algumas 
previsões de chuvas, conclui-
-se que há possibilidades de 
chuvas após o dia 10 de outu-
bro. Conforme o Agromete-
orolgista Marco Antonio dos 
Santos, da Rural Clima, quem 

DA REPORTAGEM

A Unidade local do Insti-
tuto de Defesa Agropecuária 
do Estado de Mato Grosso (In-
dea) em Canarana confirmou 
nesta semana um novo caso 
de Raiva Bovina e a proprie-
dade acometida é a Fazenda 
Bariri. É o segundo foco da 
doença em 2020 no municí-
pio. O Indea pede que todos 
as propriedades num raio de 
12 km do foco realizem a va-
cinação do rebanho contra 
raiva e repitam a ação 21 dias 
após a primeira vacinação. 
Após as aplicações, o produ-
tor deve apresentar Nota Fis-
cal das vacinas no Instituto.

Qualquer comporta-
mento característico da do-
ença nos animais de uma 

DA REPORTAGEM

Mato Grosso conta com 
22 municípios entre os 50 
com maior valor da produção 
agrícola do país, de acordo 
com a Pesquisa Agrícola Mu-
nicipal (PAM), divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Para o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Econô-
mico, César Miranda, o resul-
tado da pesquisa confirma 
a vocação de Mato Grosso 
como locomotiva do agrone-
gócio nacional, que é fruto da 
determinação do produtor 
mato-grossense.

O secretário destacou 
que, para acompanhar esse 
crescimento, o Governo do 
Estado criou também um 
grande programa de incen-
tivos, voltado para a vertica-
lização da produção mato-
-grossense.

“Somos o maior produ-
tor de milho do país e esta 
produção vem sendo indus-
trializada no Estado, sendo 
transformada em etanol e 
em DDG para nutrição ani-
mal. Em síntese, este traba-
lho conjunto – Governo do 
Estado e iniciativa privada – 
no mesmo viés de desenvol-
vimento é o que tem propi-
ciado que Mato Grosso cresça 
cada vez mais e se torne um 
exemplo para o país e para o 
mundo”, afirmou.

Sorriso liderou a pro-
dução nacional de soja, 2,1 
milhões de toneladas, e de 
milho, com 3,1 milhões de 
toneladas, enquanto Sape-
zal foi o primeiro do país na 
produção de algodão herbá-
ceo, com 894,8 mil toneladas, 
quase um terço da produção 
mato-grossense, de 2,9 mi-
lhões de toneladas.

Outros municípios ma-
to-grossenses em destaque 
são Nova Mutum, segundo 
no ranking nacional dos pro-
dutores de soja; e Nova Ubi-
ratã, terceiro na produção de 
milho.

Municípios mato-gros-
senses com maior valor de 
produção agrícola do país:

Posição no
Ranking Município  Valor (R$)
1 - Sorriso  3,9 bilhões
2- Sapezal 3,3 bilhões
4- Campo Novo do Parecis 3 bilhões
8- Diamantino          2,35 bilhões
9- Nova Ubiratã         2,33 bilhões
10- Nova Mutum            2,2 bilhões
12- Campo Verde              1,9 bilhão
13- Primavera do Leste          1,7 bilhão
16-Lucas do Rio Verde           1,6 bilhão
17- Campos de Júlio              1,5 bilhão
22- Itiquira              1,3 bilhão
23- Paranatinga            1,26 bilhão
24- Querência             1,24 bilhão
27- Canarana             1,18 bilhão
29- Brasnorte             1,16 bilhão
32- Ipiranga do Norte           1,12 bilhão
36- Tapurah            1,06 bilhão
37- São Félix do Araguaia  1,03 bilhão
42- Porto dos Gaúchos   926 milhões
47- Sinop                           867 milhões
48- Gaúcha do Norte      866 milhões
50-Santa Rita
do Trivelato                         857 milhões

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Duplicação tão aguardada da BR-163...Afirmação foi dada por ministro e deputado em reunião

Plantio começou em setembro

Caso foi confirmado essa semana em Canarana

Secretário de Desenvolvimento, Cezar Miranda

LOGÍSTICA. A afirmação foi dada pelo ministro de Infraestrutura e pelo deputado Neri Geller

ÁGUA BOA

De forma irrigada, já
tem soja germinada

CANARANA

Confirmado novo caso de raiva bovina

AINDA SOBRE PESQUISA

MT tem 22 cidades 
entre as 50 que 
mais produzem

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Christiano antonuCCi

dos estados uma vez que 
temos R$ 36,8 milhões já no 
orçamento para a duplica-
ção da BR 163 mas, precisa-
mos alocar mais R$ 40 mi”, 
expôs o ministro. O líder da 

tem a intenção de plantar no 
pó, pode iniciar o plantio a 
partir de sexta (9), pois a par-
tir do dia 10, as chuvas devem 
se consolidar. Os Agrôno-

mos recomendam, contudo, 
cautela, e que os produtores 
aguardem para que o solo 
esteja em plenas condições 
hídricas para o plantio.

bancada mato-grossense, 
deputado federal Neri Geller 
comprometeu-se em pautar 
o tema já na próxima reu-
nião dos parlamentares.

“Esta notícia da Fico é 

muito importante para nós 
ministro. Assim como a du-
plicação da BR 163 no trecho 
que vai de Cuiabá a Sinop. 
Quanto à demanda de or-
çamento, no ano passado a 

bancada já colocou 20% dos 
recursos para o DNIT, mas le-
varei essa discussão de hoje 
com todo o carinho para ten-
tar ajudar ao máximo o mi-
nistro”, ponderou Geller.

propriedade deve ser repor-
tado também aos veteriná-
rios do Indea. A raiva é uma 

doença que pode ser trans-
mitida para os homens (zoo-
nose), mas tem cura.



Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em 
atendimento e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
financeiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento 
em ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade 
de Sinop – MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com 
experiência em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção 
eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade 
para viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Deficiência;
30-Pintor, com experiência em estruturas 
metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilida-
de de horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de 
cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, 
com experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote 
office;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verificar nossas vagas diariamente vocês podem 
nos seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: 

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-
7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2020
Tipo: Menor Preço Por Item PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato represen-tada 
por sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 22/10/2020, às 
08H00, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECI-MENTO DE DIESEL S-10 A SER 
UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICÍPAIS DO MUNICÍPIO DE 
NOVO MUNDO MT, conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra 
do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nu-
nes 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, 07 de outu-bro de 2020.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial
Antonio Mafini

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020– RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna-se Público que na licita-ção em 
epigrafe, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABI-LITADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚ-
BLICA DA AVENIDA RAIMUNDO NONATO DE PAULA (PISTA VELHA) SITU-
ADA NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME PRO-
JETOS, MEMORIAIS DESCRI-TIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
EM ANEXO”. Onde sa-grou-se vencedora a empresa ELÉTRICA RADIANTE 
MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - EPP (CNPJ 15.984.883/0001-99), com o 
valor global de R$ 197.725,22 (cento e noventa e sete mil, setecentos e vinte 
e cinco reais e vinte e dois centavos).

Peixoto de Azevedo-MT, 07 de outubro 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

Presidente em Substituição – CPL

AGROPECUÁRIA CAJABI S/A
CNPJ: 04.818.803/0001-09 – NIRE: 57300017091

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSIDERANDO o estado de pandemia em razão do COVID-19 “coronaví-
rus”, um caso fortuito e de força maior, e; CONSIDERANDO o art. 121, § único 
da Lei das S/A, que permite a realização do feito de forma virtual; 1. Na forma 
dos arts. 123, parágrafo único, alínea b, e 124, ambos da Lei das S/A, ficam 
CONVOCADOS os acionistas da Companhia, Controladores e Administrado-
res a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Socie-
dade a ser realizada exclusiva-mente de forma DIGITAL, no dia 14/10/2020, 
às 10h, considerando-se o feito tido na sua sede social, à Estrada Jose Maria, 
S/N, Km 90, Bairro Cajabi, Marcelândia/MT, CEP 78.535-000, cuja participa-
-ção dos Acionistas se dará por meio de VIDEOCONFERÊNCIA mediante 
voto a ser realizado durante a assembleia, enviado através de e-mail para 
conselhofiscal.brandao@gmail.com, para tratarem da seguinte ordem do dia: 
EM AGO: a) Exigir que os senhores Administradores apresen-tem em mesa os 
documentos referidos no art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas, relativos 
aos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, para que os acio-
nistas possam tomar as contas, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras; b) Eleição de Conselho Fiscal, bem como remuneração de seus 
membros; EM AGE: a) Questionar aos Administradores da Companhia (i) a 
realização de AGE em 22/07/2020 sem a convocação dos acionistas, (ii) a 
deliberação da inclusão do parágrafo décimo primeiro do art. 5º do Estatuto 
Social, bem como (iii) a lista de debenturistas da empresa, taxa de rentabilida-
de dos papéis e a forma de contabilização na Companhia; b) Esclarece-rem 
os Administradores em qual banco/agência/conta está sendo depositado o 
recebimento do faturamento dos Contratos de Arrendamento da Companhia, 
bem como que se dignem em disponi-bilizá-los, em mesa; c) Propor a Disso-
lução da Companhia, na forma dos arts. 122, inciso VIII, 136, inciso X e 206, 
inciso I, c, todos da Lei das Sociedades Anônimas. 2. Diante da realização 
do feito na forma virtual, os Acionistas, Controladores e Administradores que 
tenham interesse em participar do conclave ficam cientes que deverão enviar 
e-mail para conselhofiscal.brandao@gmail.com, no prazo de 2 (dois) dias de 
antecedência à realização da Assembleia, a fim de receber instruções para 
participação da Assembleia digital. 3. Durante o feito, somente serão aceitas 
procurações e votos que sejam devidamente remetidos ao e-mail assinalado.  
MARCELÂNDIA/MT, 30/09/2020. JOSÉ CLÓVIS RIBEIRO PINTO, CRISTIA-
NO VERARDI E JOSÉ MÁRIO VALLE, ACIONISTAS PREFERENCIALISTAS.

Recebimento das propostas: a partir do dia 08 de outubro de 2020, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 23 de outubro de 2020, às 08:00 horas.  (horário de Brasília - DF). Data 
de abertura das propostas: dia 23 de outubro de 2020, às 09:00 horas. 
(horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 23 de 
outubro de 2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
suprimentos de informática. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
https://bllcompras.com/ Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 
66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2020

Pregoeiro

Campo Novo do Parecis-MT, 07 de outubro de 2020.
Leandro Nery Varaschin
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEIS 
CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 011/2020 

 
O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Executivo do 
Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 9.110/2020, devidamente 
autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de 
quantos possam se interessar, que SUSPENDE, “sine die” a licitação Concorrência Pública para 
alienação de imóveis localizado na – LOTEAMENTO PANTANAL, BAIRRO MODULO 06, 
do Patrimônio Público Municipal, relacionados e discriminados no ANEXO I, do Edital da 
Concorrência n.º 011/2020. 
 
Marcio Antonio da Silva 
Presidente CPL  

 
Vistos etc... 
 
Cuida-se do procedimento licitatório da Concorrência n.º 011/2020, cujo objeto 

e alienação de bens imóveis do patrimônio público municipal, conforme autorizado pela 
Lei Municipal n.º 1.928/2020. 

 
Segundo informações encaminhadas pela Procuradoria Geral do Município – 

PGM, o referido procedimento licitatório foi suspenso por ordem judicial, nos autos do 
Processo n.º 4031-83.2015.811.0025, Código 112733 (AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE). 

 
ANTE O EXPOSTO, com vista ao cumprimento da ordem judicial, 

DETERMINO ao Administrador de Compras, Materiais e Licitações e ao Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL, que providenciem na publicação de 
Aviso, bem como do presente Despacho, da suspensão judicial do certame da 
Concorrência n.º 011/2020, no Diário Oficial de Contas, do Tribunal de Contas do 
Estado – TCE-MT, e em jornal de grande circulação local. 

 
Juína-MT, 06 de outubro de 2020. 
 
Publique-se; 
Notifique-se. 
Cumpra-se. 
 

ALTIR ANTÔNIO PERUZZO 
Prefeito Municipal 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0038/2020 - P. A. 091/2020
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2019

ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2019/FNDE/MEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

PROCESSO N° 23034.039293/2019-41
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Ipiranga do Norte-
MT nomeada pela Portaria Municipal nº 196, de 01 de junho de 2020, 
torna público que atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esportes e Lazer e a competente autorização do 
Senhor Prefeito Municipal procedeu à adesão a Ata de Registro de Preços 
n.° 007/2019 – Pregão Eletrônico n.° 011/2019/FNDE/MEC – ORGÃO 
GERENCIADOR: O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO - FNDE, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da 
Educação - MEC, criada pela Lei n.º 5.537/68 de 21 de novembro de 
1968, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 872/69, com 
sede e foro na Capital da República, com sede no Setor Bancário Sul - 
Quadra 02 - Bloco “F”, na cidade de Brasília/DF, inscrita no C.N.P.J./MF 
sob o n.º 00.378.257/0001-81 – EMPRESA FORNECEDORA: MAN 
LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 
Inscrita no CNPJ: 06.020.318/0001-10, Endereço: Rua Volkswagen, 291 - 
8º andar – Jabaquara, Cidade de São Paulo, CEP: 04.344-901, com 
seguinte objeto: “Registro de Preços para a eventual aquisição de veículo 
de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural 
Escolar (ORE) ou Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA), em 
atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com as especificações, 
quantidades estimadas e condições constantes no Termo de Referência – 
Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n.º 11/2019”.

Adisonir Schneiders de Paula
Presidente da CPL

Ipiranga do Norte – MT, 07 de Outubro de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 138/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 136/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos de 
diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2020 e Ata de Registro 
de Preços nº 036/2020. CONTRATADA: AUTO POSTO 4AR LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS. VALOR: R$ 35.010,00 
(trinta e cinco mil e dez reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/11/2020. DATA ASSINATURA: 25/09/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 137/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: aquisição de oxigênio medicinal para atender a Secretaria Municipal de Saúde do município de 
Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 011/2020 e Ata de Registro de Preços nº 020/2020. 
CONTRATADA: OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 23.259,50 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e nove 
reais e cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/10/2020. DATA ASSINATURA: 29/09/2020.

OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais ou genuínos, para a frota de veículos e 
máquinas de diversas secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 013/2020 e 
Ata de Registro de Preços nº 030/2020. CONTRATADA: ADRIANO DOS REIS EIRELI – EPP. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 2.674,50 (dois 
mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/11/2020. DATA 
ASSINATURA: 28/09/2020.

EXTRATO DO SEGUNDO

NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2020

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem prorrogar o prazo de vigência mencionado na 
Cláusula Quarta e aditar o valor mencionado na Clausula Terceira do 
contrato administrativo de locação de imóvel nº 008/2019, que tem como 
o objeto o seguinte: Sendo a Locadora proprietária de um imóvel, em 
alvenaria, localizado na Rua Getúlio Marchetto, n° 846 – Centro, nesta 
cidade de Marcelândia – MT, resolve locar o imóvel para as instalações e 
funcionamento da Creche Municipal Lar Menino Jesus conforme 
Dispensa 004/2019. CONTRATADO: SILVIO GOMES DE OLIVEIRA. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA-MT. 
VALOR: R$ 4.622,08 (quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e oito 
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/11/2020. DATA ASSINATURA: 
29/09/2020.

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 008/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

TERMO APOSTILAMENTO AO PROCESSO LICITATORIO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO SEGUNDO

OBJETO: pelo presente termo de apostilamento, a prefeitura municipal 
de Marcelândia, resolve alterar a razão social da pessoa jurídica, 
VALDECIR GAZZIERO & CIA LTDA, passando a ser AUTO POSTO 4AR 
LTDA e alterando o quadro societário da empresa conforme 3ª alteração 
contratual. DATA ASSINATURA: 24/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2020
OBJETO: Pelo presente Termo de Apostilamento, a Prefeitura Municipal 
de Marcelândia, resolve INCLUIR a nova dotação orçamentaria: 
(06.002.10.302.0013.2040.44.90.52.00.00.00 – (205) Equipamentos e 
Materiais permanentes: Fonte de Recursos: 0.1.23.000000) conforme 
Indicação Contábil D.C. 033/2020-2, no processo que tem como objeto o 
seguinte: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material 
permanente (mobiliário e materiais e equipamentos hospitalares) a serem 
utilizados pela Secretária Municipal de Saúde, no município de 
Marcelândia/MT. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. SECRETÁRIA SOLICITANTE: SAÚDE E SANEAMENTO. DATA 
ASSINATURA: 21/09/2020.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO PROCESSO LICITATORIO

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 067/2020

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2020 e Ata de 
Registro de Preços nº 035/2020. CONTRATADA: COMÉRCIO DE 
PETROLEO AVENIDA LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. DATA DA RESCISÃO: 24/09/2020.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 069/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 072/2020
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2020 e Ata de 
Registro de Preços nº 035/2020. CONTRATADA: COMÉRCIO DE 
PETROLEO AVENIDA LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. DATA DA RESCISÃO: 24/09/2020.

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 068/2020

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2020 e Ata de 
Registro de Preços nº 035/2020. CONTRATADA: COMÉRCIO DE 
PETROLEO AVENIDA LTDA CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. DATA DA RESCISÃO: 24/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 073/2020

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2020 e Ata de 
Registro de Preços nº 036/2020. CONTRATADA: AUTO POSTO 4AR 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. DATA DA 
RESCISÃO: 24/09/2020.

RETIFICAÇÃO EXTRATO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 110/2020

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2020 e Ata de 
Registro de Preços nº 036/2020. CONTRATADA: AUTO POSTO 4AR 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. DATA DA 
RESCISÃO: 24/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Onde lê-se: “VALOR: R$ 132,13 (cento e trinta e dois reais e treze 
centavos)”. Leia-se: “VALOR: R$ 336,50 (trezentos e trinta e seis reais 
e cinquenta centavos)”.

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2020 e Ata de 
Registro de Preços nº 036/2020. CONTRATADA: AUTO POSTO 4AR 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. DATA DA 
RESCISÃO: 24/09/2020.

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 074/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 132/2020

OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais ou genuínos, para a frota de veículos e 
máquinas de diversas secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 013/2020 e 
Ata de Registro de Preços nº 031/2020. CONTRATADA: TNOVE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS MOBILIDADE E SERVIÇOS 
URBANOS. VALOR: R$ 216,51 (duzentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/10/2020. DATA ASSINATURA: 23/09/2020.

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos de 
diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2020 e Ata de Registro 
de Preços nº 035/2020. CONTRATADA: COMÉRCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: MEIO AMBIENTE E TURISMO. VALOR: R$ 796,00 
(setecentos e noventa e seis reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/11/2020. DATA ASSINATURA: 25/09/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 133/2020
OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos de 
diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2020 e Ata de Registro 
de Preços nº 035/2020. CONTRATADA: COMÉRCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS. 
VALOR: R$ 89.550,00 (oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/11/2020. 
DATA ASSINATURA: 25/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais ou genuínos, para a frota de veículos e 
máquinas de diversas secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 013/2020 e 
Ata de Registro de Preços nº 029/2020. CONTRATADA: VITÓRIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 
1.276,95 (um mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e cinco). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/10/2020. DATA 
ASSINATURA: 21/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 129/2020

OBJETO: aquisição de material permanente (mobiliário e materiais e equipamentos hospitalares) a serem 
utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 
019/2020 e Ata de Registro de Preços nº 054/2020. CONTRATADA: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 128/2020

DATA ASSINATURA: 22/09/2020.

OBJETO: aquisição de material permanente (mobiliário e materiais e equipamentos hospitalares) a serem 
utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 
019/2020 e Ata de Registro de Preços nº 050/2020. CONTRATADA: LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E 
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: 
SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA 
ASSINATURA: 15/09/2020.

OBJETO: aquisição de material permanente (mobiliário e materiais e equipamentos hospitalares) a serem 
utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 
019/2020 e Ata de Registro de Preços nº 051/2020. CONTRATADA: C E CARVALHO COMERCIAL. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 
2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 
15/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: aquisição de material permanente (mobiliário e materiais e equipamentos hospitalares) a serem 
utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 
019/2020 e Ata de Registro de Preços nº 047/2020. CONTRATADA: CIRURGICA GONÇALVES LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 
3.560,00 (três mil, quinhentos e sessenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 
15/09/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 123/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 122/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 135/2020
OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos de 
diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2020 e Ata de Registro 
de Preços nº 036/2020. CONTRATADA: AUTO POSTO 4AR LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 21.395,00 (vinte e um mil, 
trezentos e noventa e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/11/2020. DATA ASSINATURA: 25/09/2020.

OBJETO: aquisição de cadeiras estofadas giratórias dos modelos secretaria e diretor, para atender o Hospital 
Municipal Maria Zélia de interesse da Secretaria Municipal do Município de Marcelândia/MT, conforme Dispensa 
de Licitação nº 017/2020. CONTRATADA: K.O.A DREHMER – ME. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos 
reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/10/2020. DATA ASSINATURA: 17/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 127/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 126/2020

OBJETO: Aquisição de escrivaninha e cadeiras plásticas para servir de suporte para atendimento ao público nas 
ações de enfrentamento ao Covid-19 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Cultura de 
Marcelândia/MT, conforme Dispensa de Licitação nº 018/2020. CONTRATADA: K.O.A DREHMER – ME. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E 
CULTURA. VALOR: R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/10/2020. 
DATA ASSINATURA: 17/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 124/2020

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para atender as necessidades das diversas secretarias do 
Município de Marcelândia-MT, conforme Pregão Eletrônico nº 007/2020 e Ata de Registro de Preços nº 015/2020. 
CONTRATADA: DOUGLAS E.C MONTEIRO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO. VALOR: R$ 5.395,00 (cinco mil, trezentos e noventa e cinco 
reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/11/2020. DATA ASSINATURA: 15/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 125/2020

OBJETO: Aquisição de madeira serrada para atender as necessidades das Secretarias do Município de 
Marcelândia/MT, conforme Pregão Presencial nº 001/2020 e Ata de Registro de Preços nº 005/2020. 
CONTRATADA: W.O. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS MOBILIDADE E SERVIÇOS 
URBANOS. VALOR: R$ 7.869,54 (sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/10/2020. DATA ASSINATURA: 15/09/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 115/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 116/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 118/2020
OBJETO: aquisição de material permanente (mobiliário e materiais e equipamentos hospitalares) a serem 
utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 
019/2020 e Ata de Registro de Preços nº 046/2020. CONTRATADA:  ERICA DE FATIMA GENTIL. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 
13.027,00 (treze mil e vinte e sete reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

DATA ASSINATURA: 15/09/2020.

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para atender as necessidades das diversas secretarias do 
Município de Marcelândia-MT, conforme Pregão Eletrônico nº 007/2020 e Ata de Registro de Preços nº 009/2020. 
CONTRATADA:  POTÊNCIA COMÉRCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E CULTURA. VALOR: R$ 
2.155,00 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/10/2020. DATA ASSINATURA: 
15/09/2020.

OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais ou genuínos, para a frota de veículos e 
máquinas de diversas secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 013/2020 e 
Ata de Registro de Preços nº 028/2020. CONTRATADA: F E CRISTOVÃO. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO / EDUCAÇÃO. VALOR: R$ 608,20 (seiscentos 
e oito reais e vinte centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/10/2020. DATA ASSINATURA: 15/09/2020.

OBJETO: aquisição de material permanente (mobiliário e materiais e equipamentos hospitalares) a serem 
utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 
019/2020 e Ata de Registro de Preços nº 049/2020. CONTRATADA: CIRURGICA PARMA LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 
10.470,00 (dez mil, quatrocentos e setenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 
15/09/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 114/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de conserto, montagem e vulcanização de pneus da 
frota de veículos e máquinas de diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão 
Eletrônico nº 014/2020 e Ata de Registro de Preços nº 038/2020. CONTRATADA: VANDERLEI RIBEIRO DOS 
SANTOS 89497180144. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS 
MOBILIDADAES E SERVIÇOS URBANOS. VALOR: R$ 6.042,18 (seis mil e quarenta e dois reais e dezoito 
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/10/2020. DATA ASSINATURA: 15/09/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 120/2020
OBJETO: aquisição de material permanente (mobiliário e materiais e equipamentos hospitalares) a serem 
utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 
019/2020 e Ata de Registro de Preços nº 048/2020. CONTRATADA: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 
22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 
15/09/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 119/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 121/2020

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos de 
diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2020 e Ata de Registro 
de Preços nº 035/2020. CONTRATADA: COMÉRCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS. 
VALOR: R$ 4.932,00 (quatro mil, novecentos e trinta e dois reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/11/2020. DATA 
ASSINATURA: 25/09/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 134/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: aquisição de material permanente (mobiliário e materiais e equipamentos hospitalares) a serem 
utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 
019/2020 e Ata de Registro de Preços nº 052/2020. CONTRATADA: CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 
51.992,00 (cinquenta e um mil, novecentos e noventa e dois reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA 
ASSINATURA: 22/09/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 131/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 130/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 111/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 112/2020
OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais ou genuínos, para a frota de veículos e 
máquinas de diversas secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 013/2020 e 
Ata de Registro de Preços nº 031/2020. CONTRATADA: TNOVE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: MEIO AMBIENTE. VALOR: R$ 167,18 
(cento e sessenta e sete reais e dezoito centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais ou genuínos, para a frota de veículos e 
máquinas de diversas secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 013/2020 e 
Ata de Registro de Preços nº 030/2020. CONTRATADA: ADRIANO DOS REIS EIRELI – EPP. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 2.048,27 (dois 
mil, quarenta e oito reais e vinte e sete centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2020. DATA ASSINATURA: 
08/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 113/2020

DATA ASSINATURA: 09/09/2020.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material para confecção da mureta de concreto que será 
base para o fechamento em tela metálica da Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade e Serviços Urbanos do 
Município de Marcelândia - MT, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2020. CONTRATADA: VACCARI E 
VACCARI LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS 
MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS. VALOR: R$ 9.018,00 (nove mil e dezoito reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/10/2020. DATA ASSINATURA: 15/09/2020.

Nova Mutum – MT, 07 de outubro de 2020.

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis 
planejados para as escolas municipais de Nova Mutum. Tipo: menor 
preço por lote - Data de abertura: 21de outubro de 2020, HORÁRIO: 
09h00min LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 
Mutum – MT.  Edital e Anexos: Deverá ser retirado no site do município 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum – MT, 07 de outubro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum – MT, 07 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

O Município de Nova Mutum, comunica que foi publicado e divulgado 
erroneamente no texto do aviso de retificação nos dias 07.10.2020 e 
08.10.2020 no Diário do Estado e no Diário Oficial de Contas ( TCE/MT) o 
seguinte texto: Onde se lê: sendo incluído o subitem letra “C”, deve se ler: 
sendo excluído o subitem letra “C”.

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços contratação 
de empresa para prestação de serviços de manutenção da rede de 
iluminação pública no perímetro urbano e rural (Distrito Ranchão, 
Comunidades São Manoel e Novo Horizonte, Assentamento Pontal do 
Marape) do Município de Nova Mutum/MT. Tipo: Menor preço por item – 
Data de abertura: 22 de outubro de 2020. Horário: 09h00min - Local: Av. 
Mutum, nº 1.250 N, Centro, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes ou pelo email 
carmen@novamutum.mt.gov.br> ou telefone **65-3308.5400- Horário de 
atendimento: Das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00mins.

Pregoeiros

O Município de Sorriso torna público A retificação da publicação da 
retificação do resultado do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 19/2020, que foi realizada no JORNAL DIÁRIO DO ESTADO em 
07/10/2020, PÁGINA 7 DO CADERNO DE CLASSIFICADOS. Onde se 
leu: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM; Leia-se: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO
DE RESULTADO DE PREGÃO ELETRONICO N° 019/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 085/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 085/2020

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 
PARA ABRIGAR A JOVEM N.M.M. EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL 
SOCIAL CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 
0012214-55.2018.8.11.0040. FINALIDADE: O processo refere-se à 
locação de imóvel para atendimento do aluguel social exigido por meio de 
determinação judicial, para benefício da jovem N.M.M. que estava 
institucionalizada no Serviço de Acolhimento Institucional a Criança e ao 
Adolescente (SAICA) e apresenta risco social. FUNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: JOSE 
IVAN STANCHACK, CPF Nº 168.842.489-04. VALOR GLOBAL: 
R$7.200,00 (Sete mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO

O Município de Sorriso torna público o RESULTADO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2020 TENDO COMO 
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 
AOS ALUNOS DAS ENTIDADES ESCOLARES EM RISCO SOCIAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 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 TA R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S) CONFORME A SEGUIR: EMPRESA VENCEDORA 
SUPERMERCADOS IRMÃOS MALDANER LTDA, CNPJ Nº 
01.020.470/0001-80, ITENS VENCEDORA: COD. 839314, VALOR 
66,40, TOTAL R$ 664.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2020

Pregoeiros
Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, VESTUÁRIOS, ROUPARIA 
HOSPITALAR E CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS EM CAMPANHAS, 
PROJETOS, EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO – 
MT' CONFORME A SEGUIR: EMPRESA VECENDORA: S. M. GIUSTTI 
DE ARRUDA & CIA LTDA CNPJ/CPF Nº 08.711.005/0001-34 ITENS 
VENCEDORA - 840312 - R$26,20, - 840302 - R$21,50, - 840317 - 
R$21,50, - 840310 - R$10,12, - 840421 - R$16,75, - 840309 - R$5,87, 
VALOR TOTAL R$ R$12.035,75; EMPRESA VECENDORA: IMPACTO 
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA CNPJ/CPF Nº 
08.952.092/0001-11 ITENS VENCEDORA - 840326 - R$29,69, - 840305 - 
R$37,15, - 840296 - R$13,39, - 840316 - R$14,30, - 840424 - R$13,70, - 
840425 - R$12,70, - 840303 - R$1.295,00, - 840308 - R$27,35, VALOR 
TOTAL R$ R$131.178,10; EMPRESA VECENDORA: ALFAIATARIA DE 
UNIFORMES EIRELI CNPJ/CPF Nº 23.603.476/0001-12 ITENS 
VENCEDORA - 840327 - R$11,98, - 840298 - R$39,85, - 840364 - 
R$36,20, - 840301 - R$26,85, - 840297 - R$35,50, - 840318 - R$16,98, - 
840320 - R$8,39, - 840319 - R$11,78, - 840311 - R$10,85, - 840307 - 
R$15,00, - 840314 - R$46,98, - 840315 - R$51,98, - 840300 - R$40,80, - 
840299 - R$46,70, - 840419 - R$33,97, - 840306 - R$37,82, - 840295 - 
R$40,30, VALOR TOTAL R$ R$78.964,65. VALOR TOTAL GERAL 
R$222.178,50.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2020
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO, NITROGÊNIO, 
ACETILENO, AGENTE EXTINTOR, DOSES DE SEMEN E EXAMES DE 
TUBERCULOSE E BRUCELOSE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS”. O julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

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



Tite indica provável escalação
com Bruno Guimarães de volante
DA REPORTAGEM

Na tarde desta quarta-
-feira, segundo dia com todos 
os jogadores convocados na 
Granja Comary, o técnico Tite 
deu pistas da provável escala-
ção da seleção brasileira para 
a estreia nas Eliminatórias da 
Copa do Mundo de 2022. A 
principal novidade na equi-
pe pode ser o volante Bruno 
Guimarães, convocado pela 
primeira vez. O Brasil enfren-
ta a Bolívia nesta sexta (9), às 
20h30, na Neo Química Are-
na, em São Paulo.

Em treino tático, Tite 
montou dois times, um com 
a defesa habitualmente ti-
tular e outro com o que pa-
recia ser o ataque principal. 
Sem a presença de goleiros, 
a escalação indicada foi: Da-
nilo, Marquinhos, Thiago Sil-
va e Renan Lodi; Casemiro e 
Bruno Guimarães; Everton 
Cebolinha, Philippe Coutinho 
e Neymar; Roberto Firmino. 
Neymar ficou posicionado na 
ponta esquerda, mas com li-
berdade para ir para o centro 
e se aproximar de Roberto 
Firmino, que também se des-
locou bastante.

O único jogador que 
não foi a campo foi o atacan-
te Richarlison, que segue em 
recuperação de uma entorse 
no tornozelo esquerdo. Sem 
ele, o jovem Figueiredo, do 
sub-20 do Vasco, completou 

a atividade. Com Alisson cor-
tado, a disputa por uma vaga 
no gol está aberta. Weverton, 
do Palmeiras, Santos, do Ath-
letico-PR e Ederson, do Man-
chester City, são os goleiros à 
disposição.

Na noite de terça, o gru-
po da seleção concluiu a pri-
meira bateria de exames na 
Granja Comary. Ao todo, se-
rão quatro com todos jogado-
res, comissão e funcionários 
envolvidos na preparação. 
Depois da estreia, a Seleção 
encara o Peru, na terça-feira, 
às 20h, em Lima.

O TREINO
O trabalho começou 

com um aquecimento, segui-
do de rodas de bobinho. Na 
sequência, Tite montou duas 
equipes:

Time de colete (defesa 
reserva / ataque titular): Ga-
briel Menino, Rodrigo Caio, 
Felipe e Alex Telles; Fabinho 
e Douglas Luiz; Everton Ce-
bolinha, Philippe Coutinho e 
Neymar; Roberto Firmino.

Time sem colete (defesa 
titular/ataque reserva): Da-
nilo, Marquinhos, Thiago Sil-
va e Renan Lodi; Casemiro e 
Bruno Guimarães; Riquelme 
(sub-20 do Vasco, no lugar de 
Richarlison), Everton Ribeiro 
e Rodrygo; Matheus Cunha.

O trabalho foi realizado 
em campo reduzido, para es-
timular trocas rápidas de pas-

DA REPORTAGEM

A diretoria do Ceará 
acertou o frete de um voo 
de Curitiba para solo cearen-
se logo após a partida con-
tra o Athletico-PR, na Arena 
da Baixada, nesta quinta (8). 
Apesar do custo, o motivo é 
evitar desgaste do elenco, 
que teria viagem de maior 
duração, com conexão em 
São Paulo, e perderia um dia 
de atividade para o próximo 
jogo da Série A, previsto para 
o domingo (11) contra o Corin-
thians.

“A logística de viagem 
de Curitiba para Ceará que 
encontramos é muito com-
plicada, poderíamos perder 
uma atividade importante 
antes do último jogo, contra 
o Corinthians. Resolvemos 
fretar um voo e evitar isso”, 
explicou o diretor financeiro, 
João Paulo.

Como a bola rola às 18h, 
a expectativa é de embarque 
no Paraná às 23h. A chegada 

na Capital é prevista entre 
2h e 3h da sexta (6). Antes, 
através do voo convencional, 
time chegaria às 15h, dimi-
nuindo o período de ativida-

DA REPORTAGEM

Dawhan e Luizão fi-
zeram os gols da vitória da 
Ponte Preta por 2 a 0 sobre 
o Guarani, mas o lance mais 
comentado do dérbi 197, na 
noite de terça, foi o milagre 
do goleiro Ivan em cabeçada 
de Didi, aos 24 minutos do 
segundo tempo, quando a 
Macaca tinha acabado de am-
pliar a vantagem no Majesto-
so. A defesa impressionou 
pela elasticidade. Didi testou 
firme no ângulo, e o camisa 
1 alvinegro, titular da seleção 
brasileira olímpica e convoca-
do por Tite uma vez, voou para 
espalmar no limite da linha, 
quase encostando no traves-
são. No rebote, Waguininho 
ainda mandou na trave.

DA REPORTAGEM

O Inter se prepara para 
enfrentar o Bragantino nesta 
quinta (8), às 20h, no Nabi Abi 
Chedid, pela 14ª rodada do 
Brasileirão, com duas vagas 
abertas no lado direito da de-
fesa. Eduardo Coudet man-
tém abertas disputas pela la-
teral e também para definir o 
parceiro de Víctor Cuesta na 
zaga.

Após cumprir suspen-
são no Gre-Nal, Zé Gabriel 
volta a ficar à disposição de 
Eduardo Coudet. O zagueiro 
passa a brigar por posição 
com Rodrigo Moledo, titular 
nos últimos dois jogos.

Mesmo que Moledo te-
nha retomado a titularida-
de ainda antes do clássico, 
no empate em 0 a 0 com o 
América de Cali, não há ga-
rantia de que siga na equi-

pe. O treinador pode optar 
pela volta de Zé Gabriel para 
manter a preferência por um 
atleta com mais predileção à 
saída de bola pelo chão. Na 
lateral direita, Rodinei está 
de volta após se recuperar de 
Covid-19. Ele disputa a titu-
laridade com Heitor, de boa 
atuação no Gre-Nal.

O meio-campo colorado 
terá o retorno de Rodrigo Lin-
doso, reserva no clássico. Isso 
porque Musto foi expulso no 
empate em 1 a 1 com o Grê-
mio, e Johnny está fora, com 
uma lesão muscular na coxa 
direita.

O provável Inter contra 
o Bragantino tem: Marcelo 
Lomba; Heitor (Rodinei), Ro-
drigo Moledo (Zé Gabriel), 
Víctor Cuesta e Uendel; Lin-
doso, Edenílson, Boschilia e 
Patrick; Thiago Galhardo e 
Abel Hernández.

Foto: Lucas Figueiredo

Bruno Guimarães treina entre os titulares

Partida ocorre na quinta na Arena da Baixada

 Goleiro voa no ângulo e faz milagre em cabeçada de Didi Zé Gabriel está de volta à disposição de Eduardo Coudet

SELEÇÃO. Técnico faz treino tático na Granja Comary e dá pistas de time para enfrentar a Bolívia

SEQUÊNCIA FORA

Ceará vai fretar um voo
para voltar de Curitiba

SÉRIE B

Defesa de Ivan impressiona no
dérbi entre Ponte e Guarani

INTER

Coudet tem dúvidas 
na zaga e na
lateral direita

Foto: divuLgação

Foto: divuLgação

Foto: ricardo duarte
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ses e intensidade dos atletas 
para retomar a bola. Depois, 
os jogadores que chegaram 

a Teresópolis na terça foram 
dispensados, para evitar le-
sões.

Então, defensores fica-
ram em um campo, treinan-
do o posicionamento da linha 

defensiva, enquanto meias e 
atacantes permaneceram 
em outro, chutando a gol.

de para partida de domingo 
(11) contra o Corinthians, às 
19h30, na Arena Castelão.

Na tabela, a equipe de 
Porangabuçu está em 13º, 

com 14 pontos. 
O Athletico-PR tem a 

mesma pontuação, mas está 
na 12ª colocação por ter me-
lhor saldo de gols.



Inmet faz alerta vermelho
para risco de hipertermia
DA REPORTAGEM

A onda de calor intenso 
que persiste em algumas re-
giões do Brasil fez o Institu-
to Nacional de Meteorologia 
(Inmet) emitir um alerta ver-
melho para cidades de Cen-
tro-Oeste, Sudeste e Tocan-
tins. O sinal de atenção para 
grande perigo deve durar até 
amanhã (9) e o risco poten-
cial, segundo a instituição, é 
de morte por hipertermia.

Na terça também foi 
criado o alerta de perigo para 
baixa umidade relativa do ar, 
que varia entre 20% e 12%. Há 
risco de incêndios florestais 
nas áreas afetadas e à saúde, 
como ressecamento da pele, 
desconforto nos olhos, boca 
e nariz. Esse alerta foi emiti-
do para os seguintes estados: 
Bahia, Ceará, Distrito Fede-
ral, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte, São 
Paulo e Tocantins. Entende-
-se por hipertermia a eleva-
ção da temperatura corpo-
ral central acima de 40ºC, 
embora um aumento supe-
rior a 37ºC já cause sinais de 
desconforto. Essa condição 
pode ocorrer quando o cor-
po produz (no caso de febre) 

ou absorve mais calor do que 
consegue eliminar para o 
ambiente, o que pode levar a 
alterações no estado mental, 
comprometimento de órgãos 
e risco de morte. Os sintomas 
mais comuns são mudanças 
no estado mental, fadiga, 
náuseas, vômitos e perda de 
consciência. O recomendado 
é manter a hidratação cons-
tante das vias aéreas, ingerir 
bastante água, não ficar ex-
posto ao sol no período mais 
crítico, entre 9h e 16h, além 
de evitar a prática de ativida-
de física. Exercícios intensos 
também podem levar ao que 
se conhece por hipertermia 
induzida por esforço. Em ca-
sos mais graves, a condição 
é uma emergência médica 
que precisa de tratamento 
imediato. Segundo o Inmet, 
o alerta em grau máximo 
(grande perigo) foi necessá-
rio porque as temperaturas 
nas regiões afetadas estão 
5ºC acima da média por mais 
de cinco dias. Quando o aler-
ta é de perigo, isso significa 
que a temperatura ficou 5ºC 
acima da média de três a cin-
co dias. A instituição orienta 
que as pessoas busquem ins-
truções sobre a situação com 
a Defesa Civil (telefone 199).

A instituição orienta que 

DA REPORTAGEM

O Governo Estadual 
proibiu, através de decreto 
publicado no Diário Oficial, 
a entrada de pessoas usan-
do trajes curtos, decotados 
ou transparentes no Palácio 
Paiaguás, em Cuiabá. 

De acordo com o decre-
to, para ter acesso às depen-
dências, qualquer pessoa, 
servidor ou não, deverá estar 
usando trajes de acordo com 
a formalidades exigidas nas 
repartições públicas em ge-
ral. “Ficando vedados os tra-
jes curtos, decotados, trans-
parentes e atentatórios ao 
decoro”, diz trecho.

A partir de agora, se tor-
na obrigatória a identificação 
de qualquer visitante na en-
trada do local e a utilização 
de crachás por parte dos ser-
vidores. 

“Considerando que a 
identificação visual, por meio 
de crachás, permitirá a distin-
ção dos servidores do quadro 
da Casa Civil e Governadoria 
das demais pessoas que tran-
sitam nas dependências do 
Palácio Paiaguás, monitoran-

DA REPORTAGEM

O Brasil pode ter um 
novo recorde histórico de ca-
lor nesta semana. Segundo a 
previsão do Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet), 
na segunda (6), as cidades de 
Nova Maringá e Água Clara/
MS alcançaram a marca de 
44,6°C. O recorde histórico é 
44,7°C foi obtido em Bom Je-
sus do Piauí, em 21 de novem-
bro de 2005.

Temperaturas de 40°C 
a 45°C ainda podem ser ob-
servadas nos estados do 
Centro-Oeste e de até 43°C 
no interior de São Paulo e de 
Minas Gerais. Áreas do norte 
do Paraná podem registrar 
temperaturas em torno dos 
40°C. Entre hoje e amanhã, a 
chuva no país vai ficar quase 
toda concentrada no Norte e 
em Mato Grosso.

DA REPORTAGEM

Uma chuva de granizo 
atingiu comunidades rurais 
de Colíder na segunda (5). Os 
moradores ficaram surpre-
sos com as grandes pedras 
de gelo. Na Fazenda Abacaxi 
Quebrado os moradores gra-
varam vídeo durante a chuva. 
Nas imagens, é possível ver 
grandes pedras de granizo 
caindo, além dos fortes ven-
tos.

Segundo um morador, a 
chuva durou cerca de 30 mi-
nutos, mas foi suficiente para 
causar estragos. A última 
chuva tinha sido registrada 
na semana passada depois 
de mais de 100 dias de estia-
gem rigorosa. No mesmo dia, 
um vendaval em Nova Canaã 
do Norte derrubou torres de 
telecomunicação, fachadas 

de comércios, destelhou ca-
sas e deixou alguns morado-
res sem energia. O vendaval 
começou por volta das 16h30. 
Também caiu chuva forte por 
aproximadamente 20 minu-
tos, mas o temporal foi o que 
mais prejudicou. Três torres 
de telecomunicações foram 
danificadas.

Em Guarantã do Norte, 
o telhado do prédio do Fó-
rum caiu durante uma chuva 
com ventos fortes registrada. 
Na portaria que suspendeu o 
expediente de terça (6), o di-
retor da Comarca, juiz Jean 
Garcia de Freitas Bezerra, diz 
que a estrutura do telhado 
da fachada não resistiu e cita 
alagamentos. Entre os seto-
res alagados está a sala do 
Centro de Processamento de 
Dados (CPD), onde ficam os 
servidores do Fórum.

Foto: Divulgação

Temperaturas estão 5º acima da média

Apesar do calor, formalidade será levada em consideração

Nova Maringá e Água Clara/MS quase bateram recorde histórico

Moradores pegam pedras de gelo durante chuva com vento

ONDA DE CALOR. Várias regiões de MT e outros estados sofrerão com temperaturas ainda mais altas

INDEPENDENTE DA TEMPERATURA

Decreto proíbe roupas transparentes,
curtas ou decotadas no Paiaguás

NOVA MARINGÁ

Temperatura chega a 44,6º

COLÍDER

Chuva de granizo com 
pedras gigantes de 
gelo chama atençãoFoto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: arquivo pessoal
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as pessoas busquem instru-
ções sobre esse período com 
a Defesa Civil (telefone 199). 
No Estado de São Paulo, o ór-

gão emitiu um alerta de calor 
intenso ao longo desta se-
mana, com sensação térmica 
que pode variar entre 40°C e 

45°C. Há risco de desidrata-
ção e doenças respiratórias. 
Em Mato Grosso, confira as 
regiões que estão em alerta 

vermelho para calor intenso, 
segundo o Inmet: centro-sul, 
nordeste, nortão, sudeste e 
sudoeste.

do o trânsito de pessoas de 
forma simples e sem cons-
trangimentos, bem como a 

necessidade de normatiza-
ção do procedimento de con-
trole de acesso, circulação 

e permanência de pessoas 
nas dependências do Palácio 
Paiaguás”, diz outro trecho.



Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 08 de outubro de 2020 08 | www.diariodoestadomt.com.br


