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Manhã Tarde Noite

Máx 34 | Mín 24
QUARTA-FEIRA

COMEÇAM AS
REMATRÍCULAS
DA REDE
MUNICIPAL

54 PREFEITOS
CONSEGUIRAM
A REELEIÇÃO
NO ESTADO

EMBRAPA VAI
PROMOVER MAIS
UM DIA DE
CAMPO ONLINE

FELIZ NATAL,
GAÚCHA DO NORTE
E NOVO MUNDO:
INFRAESTRUTURA
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SORRISO 88 TENTARAM SINOP 25 ANOS

CAFEICULTURA

Sapataria
itinerante
atenderá
acometidos 
por hanseníase
Uma parceria entre a Secretaria Estadual de 
Saúde e o instituto Alliance Against Leprosy 
possibilitará a disponibilização de uma 
sapataria móvel itinerante em Mato Grosso. O 
serviço facilitará o acesso de pacientes aco-
metidos pela hanseníase às órteses-sapatos, 
próteses, trocas e adaptações de palmilhas.
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

GAÚCHA DO NORTE

Emaper pode
ser fechada
pelo Estado
na região

A Empresa de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Rural 
(Empaer) pode ser fechada, em 
Gaúcha do Norte, pelo governo 
de Mato Grosso. O vereador 
Elço Domingos Alves (Progres-
sistas) comenta que a extinção 
será muito ruim para todos que 
lutaram para a concretização da 
Empaer na região, e, principal-
mente, para as famílias rurais 
que contam com esse apoio.
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R$ 5 milhões serão 
investidos em
programa para 
alavancar cultivo

Serão investidos R$ 5 milhões a serem 
destinados para capacitação e contrata-
ção de técnicos, pesquisa para validação 
e seleção de clones, produção de mudas, 
restruturação de viveiros, compra de seca-
dor e de máquina descascadora de café.
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COPA DO BRASIL

O novo técnico do Cuiabá, Allan Aal, comandou na segunda seu primeiro treino à frente do Dou-
rado. A equipe tem uma missão complicada na tarde desta quarta (18), quando encara o Grêmio, 
na Arena, em Porto Alegre, às 15h30, pela partida de volta das quartas de fi nal da Copa do Brasil.
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DIVULGAÇÃO

ASSESSORIA

Cuiabá precisa vencer para avançar



    

O assédio moral consiste em situações de 
ofensas no ambiente de trabalho. Um ato 
abusivo de poder do empregador com o seu 
empregado que causa graves consequências 
nos dias atuais

Eleições em ambientes democráticos competitivos, 
como é o caso brasileiro, ganham-se e perdem-se. O ma-
nual de boas condutas políticas prescreve aos derrotados 
que reconheçam o desempenho do vitorioso e sigam em 
frente, porque logo as urnas lhes propiciarão oportunida-
des de recuperação.

As correntes autoritárias e populistas que despon-
taram nos últimos anos rasgaram essa cartilha. Quando 
a derrota se insinua, ou se consuma, reagem com tenta-
tivas de desacreditar as instituições e as autoridades elei-
torais com acusações infundadas sobre fraudes e conspi-
ratas fabulosas.

O mestre Donald Trump —que como criança mi-
mada esperneia contra uma derrota incontestável nos 
EUA— mostra o caminho, e seu discípulo o imita aqui no 
Brasil. Ao presidente Jair Bolsonaro decerto não convém 
debater os resultados das eleições municipais de domin-
go (15), que lhe foram desfavoráveis. Então tenta mudar 
de assunto voltando a questionar, sem apresentar ne-
nhuma evidência, o modelo da urna eletrônica.

O mandatário aproveitou-se da lamentável falha do 
Tribunal Superior Eleitoral, que atrasou a divulgação dos 
resultados do pleito, para pregar o retorno ao voto im-
presso como forma de supostamente garantir a lisura do 
processo. Um minuto de atenção ao noticiário basta para 
acusar o sofisma.

O defeito em computadores do tribunal e a tenta-
tiva rechaçada de ataque hacker ao seu site não coloca-
ram em xeque a confiabilidade da apuração dos votos. 
No primeiro caso, retardou-se a publicação de resultados; 
no segundo, evitou-se acesso a dados sigilosos.

Há que apurar os dois eventos, identificar e respon-
sabilizar os delinquentes no segundo caso e agir para 
que os problemas não se repitam. Mas é preciso ter cla-
ro que em nenhuma hipótese conhecida a vontade do 
eleitor manifestada na cabine indevassável, alicerce da 
democracia, foi conspurcada.

A urna eletrônica brasileira não está conectada à in-
ternet e por isso não se presta a ataques remotos. Ao final 
do escrutínio, de cada uma delas se extrai um boletim 
impresso descritivo da votação, que pode ser conferido 
e auditado.

Auditorias e testes de vulnerabilidade são parte 
constante do processo e se incrementam a cada ciclo 
eleitoral. Em mais de duas décadas de uso maciço, ne-
nhuma fraude foi comprovada no dispositivo.

O que preocupa Bolsonaro, obviamente, não são 
os aspectos técnicos do sistema de votação. Ele não se 
importa com a sustentação fática das asneiras que pa-
trocina. Dá curso à conversa fiada conspiratória porque 
enxerga nuvens carregadas no seu horizonte político. 
E sabe que, no Brasil como nos EUA, quem perde volta 
para casa.

Editorial

Conversa fiada

PAREDÃO
O ex-BBB Marcos Harter (SD), que é 

cirurgião plástico, não conseguiu o nú-
mero de votos necessários para se eleger 
vereador em Sorriso. Ele obteve apenas 
497 votos (1,24%). Este é a segunda derro-
ta eleitoral dele. Em 2018, ele tentou ser 
deputado federal, mas obteve 16,3 mil vo-
tos e ficou de fora.

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!

COMUNICAÇÃO
O jornalista e marqueteiro Kleber Lima 

teve, neste ano, uma de suas atuações 
mais destacadas em eleições. Ele venceu 
na segunda e terceira maiores cidades de 
Mato Grosso, Várzea Grande e Rondonó-
polis, respectivamente, com Kalil Baracat 
(MDB) e Zé do Pátio (SD), que se reelegeu. 
Venceu também em Lucas do Rio Verde, 
com Miguel Vaz (Cidadania), que derrotou 
o prefeito Luiz Binotti (PSD), em uma das 
disputas mais duras nestas eleições.

Crédito: PM-MT

IMAGEM DO DIA

Mas é preciso ter claro que em nenhu-
ma hipótese conhecida a vontade do 
eleitor manifestada na cabine indevas-
sável, alicerce da democracia, foi cons-
purcada

“ “

É comprovado que as pessoas não 
gostam de ser advertidas, tampouco 
corrigidas em frente a outros, principal-
mente dentro de seu ambiente de tra-
balho. Um local com regras, cobranças 
e que deve ser saudável. Isto para que 
todos os colaboradores e trabalhadores 
desenvolvam as suas funções, afim de 
alcançarem resultados positivos e con-
tribuírem com os objetivos da empresa.

Porém, existem casos e situações, 
em que o empregador exagera e perde 
o controle. Constrangimentos e perse-
guições excessivas tornam-se frequen-
tes e o assédio moral no trabalho ganha 
destaque.

O assédio moral consiste em situa-
ções de ofensas no ambiente de traba-
lho. Um ato abusivo de poder do empre-
gador com o seu empregado que causa 
graves consequências nos dias atuais.

Caracteriza-se por situações repetiti-
vas de exposição que influencia direta-
mente em sua rotina, abalando todas as 
relações, causando prejuízos e o indu-
zindo a pedir demissão de seu empre-
go, por tamanha vergonha e hostiliza-
ção.

Tal atitude, se praticada constan-
temente fragiliza a pessoa, a isola dos 
amigos, equipe de trabalho e família. 
Uma vítima de assédio moral perde a 
sua autoestima gradativamente, carre-
ga consigo sensações de culpa e inca-
pacidade. Uma ação que não respeita 
hierarquia e fere a dignidade do traba-
lhador que precisa desenvolver sua fun-

ção com qualidade.
Não há escolha de sexo ou classe so-

cial para praticar o assédio moral. Entre-
tanto, a maioria dos casos praticados são 
com mulheres. Os princípios femininos 
não são valorizados verdadeiramente 
e há empregador que acredita poder 
mensurar isso através de aparência físi-
ca. Elas não precisam de um batom ver-
melho ou salto alto para comprovar as 
suas habilidades.

Se realizada a denúncia, o empregado 
deve estar consciente desta ação. Uma 
vez que feita a reclamação, é necessário 
reunir o maior número possível de pro-
vas contra o empregador, contratar um 
advogado trabalhista e procurar a justiça 
do trabalho para requerer uma indeniza-
ção. Contudo, não é certeza de causa ga-
nha, pois, o caso pode ser negado.

Infelizmente, ainda não existe legisla-
ção específica para a prática de assédio 
moral. Em grande parte dos casos não 
são realizadas denúncias ao Ministério 
Público do Trabalho ou departamento 
de recursos humanos da empresa. Os 
empregadores sentem angústia e se 
submetem as diversas humilhações por 
medo de perder o contrato de trabalho 
e consequentemente, sua renda mensal 
fixa.

Todavia, o assédio moral é um assun-
to extremamente delicado. Caso o em-
pregado seja vítima deste ato abusivo, é 
essencial que busque ajuda o mais rápi-
do possível. Essa situação constrangedo-
ra pode causar problemas irreversíveis, 
afetar a sua dignidade e muitos danos à 
saúde mental e física.

BRUNA DIAS É PUBLICITÁRIA, FOTÓGRAFA 
E ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS

As consequências do assédio
moral no ambiente de trabalho

Por questões de privacidade?
pessoa no futu-
ro, as notícias não 
são nada boas: 
nada impede que 
o contato tire print 
da conversa e os 
arquivos, se copia-

dos ou movidos de seus locais origi-
nais não serão apagados.

Em outras palavras: você vai ter 
um recurso que apaga automatica-
mente as conversas, mas precisa que 
seu contato aceite, que ele não tire 
print nem copie os arquivos para que 
a função sirva para alguma coisa. E eu 
pergunto: do que, exatamente isso 
serve: você vai confiar sua privacida-
de em algo que depende da inércia 
absoluta de quem está do outro lado 
da “linha” para cumprir seu papel?

E a gente vai ficando por aqui. 
Suas opiniões, sugestões e críticas 
são muito 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/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Se você pensa em não deixar “rastros” em suas comunicações usar 
comunicadores instantâneos passa longe de ser uma boa ideia. 
Imaginar que algum recurso vai evitar que suas conversas sejam 
usadas indevidamente é, no mínimo, ingenuidade. Cuide você mes-
mo de sua privacidade e evite problemas.

CLIC 
FINAL 

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

O WhatsApp 
é, sem dúvidas, o 
mais popular dos 
comunicadores 
instantâneos da 
atualidade. Com 
muito tempo de 
“estrada” ele foi pioneiro em uma 
série de recursos e serviços e, em um 
mercado extremamente competiti-
vo, tenta surpreender o usuário ou 
mesmo atender suas necessidades 
de forma constante para não perder 
espaço.

Durante os quase dez anos que es-
tou usando o aplicativo acompanhei 
o lançamento de muitos recursos 
interessantes (outros nem tanto) e 
alguns quase inúteis. Entre eles está 
uma “novidade” que deve chegar em 
breve ao comunicador: conversas au-
todestrutivas.

 O conceito é tão simples quanto 
pouco útil: você inicia uma conversa 
autodestrutiva (e, claro, seu contato 
precisa concordar com isso) e, após 
determinado período, a conversa 
simplesmente desaparece.

Se você está pensando que isso é 
um excelente recurso para que uma 
conversa não seja usada contra sua 

BRUNA DIAS 

Uma festa rave com aglomeração de 600 pessoas foi fechada por poli-
ciais militares no domingo em uma chácara, no bairro Sucuri, em Cuiabá. A 
PM recebeu informações sobre um evento em uma chácara chamada ‘Festa 
Sexo na Rave’ e prendeu um jovem de 19 anos e apreendeu um adolescente, 
15. Porções e cigarros de maconha e vidros com loló foram apreendidos no 
local da festa.
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Maioria dos prefeitos que foram 
para reeleição saíram vencedores 
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

Após o termino das 
eleições no último domin-
go, 140 dos 141 municípios 
de Mato Grosso já conhecem 
seus futuros prefeitos que 
vão assumir a partir do dia 1º 
de janeiro de 2021. Ao todo, 
88 prefeitos buscaram a ree-
leição neste pleito, e 54 deles 
tiveram êxito. 

Apenas a capital do es-
tado, Cuiabá, ainda está com 
a situação indefinida, pois 
haverá um segundo turno 
entre os candidatos Abílio 
Júnior (PODEMOS) e Ema-
nuel Pinheiro (MDB).

O Democratas foi o par-
tido mais vitorioso dessas 
eleições, vencendo a prefei-
tura em 25 municípios, des-
taque para a vitória de Kalil 
Baracat em Várzea Grande, 
segundo maior colégio elei-
toral de Mato Grosso. Logo 
na sequência vem o MDB 
com 22 prefeituras que pode 
chegar em 23 caso o atual 
prefeito Emanuel Pinheiro 
consiga se manter no Alen-
castro.

O PSB ficou na tercei-
ra posição no ranking com 
13 municípios, seguido de 
PSDB com 11, PSD, 10, PP 9 
e PDT, PL e Solidariedade, 
cada um com 8 prefeituras.

Fechando o ranking, o 
REPUBLICANOS e o PODE-
MOS fizeram (5), mas o PO-
DEMOS pode ampliar essa 

margem chegando em seis 
prefeituras, caso o candidato 
Abílio Júnior vença a disputa 
no segundo turno em Cuia-
bá. O PATRIOTA e o PSL fize-
ram 4, PTB e PSC 2, PT, PRTB, 
PROS e Cidadania apenas 
uma prefeitura.

VOTAÇÃO
EXPRESSIVA
Alguns candidatos se 

mostraram estarem bem 
alinhados com os eleitores. 
Como é o caso de Carmem 
Martines (DEM) que foi ree-
leita na cidade de Carlinda 
com 90,16% dos votos válidos. 
Em Primavera do Leste, Le-
onardo Bortolin (MDB) que 
também disputava a ree-
leição, venceu o pleito com 
89,04% dos votos válidos.

Destaques também 
para outros dois prefeitos 
reeleitos com votação ex-
pressiva. Ari Lafin (PSDB) em 
Sorriso e Marilza de Oliveira 
(MDB), ambos com 73% dos 
votos válidos.

CANDIDATURAS
ÚNICAS
Nos municípios que ti-

veram candidatura única, os 
prefeitos de Porto Alegre do 
Norte, Daniel do Lago (PDT), 
Marcelândia (DEM), Celso 
Luiz Padovani, Ponte Branca, 
Clenei Parreira da Silva (PO-
DEMOS) e de União do Sul, 
Claudiomiro Jacinto de Quei-
roz (MDB), tiveram 100% dos 
votos válidos nesta eleição.

DA REPORTAGEM

A modernização da in-
fraestrutura escolar receberá 
R$ 442 milhões, que serão 
aplicados para a construção 
de novas escolas, quadras 
esportivas, reforma, amplia-
ção, climatização, manuten-
ção, aquisição de mobiliários 
e atualização tecnológica da 
rede física das unidades. Os 
recursos são do Mais MT, o 
maior programa de investi-
mentos do Governo de Mato 
Grosso, cujos recursos totali-
zam R$ 9,5 bilhões em quatro 
anos (2019/2022).

“Neste período de pan-
demia, em que não há aula 
presencial, fizemos a manu-
tenção preventiva, corretiva, 
e melhoramos a infraestru-
tura física das nossas esco-
las. A equipe da Seduc está 
atuando em 115 escolas para 
prepará-las para o retorno 
das aulas”, explica o secretá-

DA REPORTAGEM

A Empresa de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Rural 
(Empaer) pode ser fechada, 
em Gaúcha do Norte, pelo 
governo de Mato Grosso. Por 
reconhecer a importância 
dos trabalhos desenvolvidos 
e as conquistas realizadas 
pela unidade, nestes 37 anos 
de existência, o deputado es-
tadual Delegado Claudinei 
(PSL) apresentou a Indicação  
n.º 4.736/2020 para a Secre-
taria de Estado de Agricul-
tura Familiar de Mato Grosso 
(Seaf) solicitando que seja  
mantido o funcionamento 
dos serviços e de pesquisa da 
instituição no município.

Essa demanda foi en-
tregue pessoalmente na 
Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT) ao par-

DA REPORTAGEM

O Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso in-
gressou com ação civil pú-
blica, com pedido de limi-
nar, contra a concessionária 
“Águas de Sorriso” requeren-
do a indisponibilidade dos 
bens imóveis da empresa. A 
medida visa assegurar que, 
ao final da ação, caso seja 
condenada, a concessionária 
efetue o pagamento a título 
de danos morais coletivos na 
ordem de R$ 100 milhões e a 
restituição em dobro dos va-
lores cobrados a maior e in-
devidamente dos usuários a 
título de tarifa de tratamento 
de esgoto e de abastecimen-
to de água.

Na ação, o MPMT apre-
senta uma série de proble-
mas em relação aos serviços 
prestados pela empresa, des-
de que assumiu a concessão 
dos serviços, no ano de 2000. 
Entre eles, a falta de água em 
todas as regiões da cidade, 
baixa pressurização na rede 
de distribuição, mal atendi-
mento prestado aos usuários 
dos serviços de saneamen-
to básico, danos provocados 

rio de Estado de Educação, 
Alan Porto.

O programa destina re-
cursos para a manutenção de 
383 escolas, mais da metade 
das 758 unidades estaduais 
de Mato Grosso. A gestão 
também investirá na climati-
zação das salas de aula - fator 
importante para o aprendiza-
do que receberá atenção na 
destinação de recursos, afir-
ma o gestor. 

A Seduc irá equipar 300 
escolas com 4 mil aparelhos 
de ar condicionado. Até o fi-
nal da gestão todas as esco-
las estaduais de Mato Grosso 
oferecerão climatização aos 
alunos.

O Mais MT possibilitará 
ainda a construção de 35 es-
colas, que substituirão pré-
dios em más condições, ou 
sedes alugadas, e a reforma 
de 40 unidades de ensino. 
Serão construídas ainda 21 
novas quadras esportivas.

lamentar, pelo presidente 
da Câmara de Vereadores do 
município, Elço Domingos 
Alves (PP), para que o gover-
no estadual possa reconside-
rar essa proposta de extinção 
da unidade. De acordo com 
Domingos, a unidade está 
ativa e em normal funciona-
mento, só que não obtiveram 
até o momento, um posicio-
namento de reconsideração 
do governo estadual sobre o 
fechamento da instituição no 
município.

O vereador comenta 
que a extinção será muito 
ruim para todos que lutaram 
para a concretização e con-
solidação da Empaer na re-
gião e, principalmente, para 
as famílias rurais que contam 
com apoio e assistência téc-
nica com as ações desenvol-
vidas pela unidade rural.

por obras e intervenções da 
empresa nas vias públicas e 
calçadas e descumprimento 
referente às normas de se-
gurança do trabalho. Além 
da indisponibilidade de bens 
da empresa, na ação o MPMT 
também requer ao Poder 
Judiciário que determine a 
intervenção do Município de 
Sorriso no serviço de sanea-
mento básico para que seja 
elaborado e executado um 
plano de reestruturação do 
serviço. O objetivo é garantir 
que os problemas aponta-
dos na ação sejam sanados, 
para que o atendimento ao 
consumidor ocorra de for-
ma segura, contínua, eficaz 
e adequada, com a assun-
ção provisória da prestação 
dos referidos serviços pelo 
Município. Ainda em cará-
ter liminar, a 3ª Promotoria 
de Justiça de Sorriso plei-
teia a suspensão imediata 
da cobrança da tarifa de tra-
tamento de esgoto. Requer 
também o agendamento 
de audiências públicas para 
que a população seja ouvida 
sobre a extensão dos danos 
causados pela requerida aos 
consumidores.

DEM foi o partido com mais prefeituras 

O investimento tem foco em alcançar a melhoria da 
aprendizagem

Deputado apresentou indicação para manter a unidade em 
funcionamento 

ELEIÇÃO 2020. Muitos dos prefeitos reeleitos tiveram votações expressivas acima dos 70%

MAIS MT

Recursos vão viabilizar construção de
35 escolas e reforma de 40 unidades

GAÚCHA DO NORTE

Unidade da Empaer corre risco 
de ser fechada pelo Estado

SORRISO

MP requer 
intervenção na 
Águas de Sorriso

Foto: Mayke toscano/secoM-Mt

Foto: eMpaer

Má qualidade no abastecimento de água e coleta e de 
esgoto

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A Seduc entregará as 
escolas completas, já com 
mobiliário, linha branca, e 
tudo o que for necessário 
para as atividades escolares. 

“Temos conquistas. A 
Empaer passou por dificul-
dades tamanhas por décadas 
e, hoje, está consolidada, com 
os servidores atuando na co-
operação técnica em parceria 

A Secretaria Adjunta de Infra-
estrutura centraliza todas as 
etapas das obras, até a entre-
ga das escolas prontas para 
uso pela comunidade escolar.

com a prefeitura municipal 
para dar assistência aos nos-
sos agricultores. Seria uma 
lástima, se isso vier acontecer 
mediante a nossa agricultu-
ra”, lamenta Elço.



R$ 5 milhões serão investidos em
programa para alavancar cultivo
DA REPORTAGEM

André Francisco de 
Souza, 40 anos, deixou Ron-
dônia há 9 anos para plantar 
café robusta em Colniza e 
que há mais de 10 anos fi-
gura como o município que 
mais produz café do estado. 
No início começou plantan-
do o grão em 2,5 hectares. 
Hoje essa área mais que do-
brou e está em 8 hectares.

Junto com a partici-
pação da esposa e dos dois 
filhos, Souza faz o processo 
completo da cadeia produti-
va do café: produz as mudas, 
planta, colhe, seca e torra o 
grão. A produção sai da pro-
priedade já embalada, com 
destino ao comércio local e 
cidades vizinhas.

Como tudo que produz 
é vendido e percebendo que 
o consumo do café tem au-
mentado nos últimos anos, 
André tem a expectativa de 
que nos próximos anos a 
produção própria aumen-
te ainda mais. “O consumo 
de café está aumentando e 
está aumentando bastante. 
A procura por café de qua-
lidade, destinado mais para 
bebida só vem aumentan-

do”, reforça o produtor de 
Colniza.

A fala de André Souza é 
reforçada pela mais recente 
pesquisa sobre o consumo 
de café no País, divulgada 
ano passado pela Associa-
ção Brasileira da Indústria 
de Café (ABIC). De acordo 
com o levantamento, os 
consumidores brasileiros es-
tão consumindo mais, com 
tendência de crescimento 
contínuo, e também mais 
exigentes com relação à 
qualidade. Com base nessas 
estimativas, em que o con-
sumo do café no País e no 
mundo, seguirá em expan-
são, o Governo do Estado, 
através da Secretaria de Es-
tado de Agricultura Familiar 
(Seaf) quer que Mato Grosso 
tenha maior participação no 
mercado cafeeiro. Para isso 
colocou em prática um pla-
no de governo com o propó-
sito de incentivar o cultivo 
do café e conta com a ade-
são de agricultores familia-
res, como o André Souza, 
produtor de café em Colniza.

Denominado MT Pro-
dutivo Café, a ação de Go-
verno em um primeiro 
momento elaborou o “Diag-

DA REPORTAGEM

O número de bovinos 
terminados em confinamen-
to em Mato Grosso, deve re-
cuar quase 14% na compa-
ração com o ano passado. 
É o que aponta o terceiro 
levantamento das intenções 
de confinamento feito pelo 
Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária 
(Imea), o último deste ano.

A pesquisa ouviu 120 
dos 161 confinadores no es-
tado e revelou que um terço 
deles não confinou animais 
este ano. A estimativa é de 
que ao todo 709.933 bovinos 
sejam terminados no co-
cho em 2020, salto de 10,7% 
quanto ao volume estimado 
em julho, mas 13,8% inferior 
ao registrado no ano passa-
do. São 114.292 animais a me-
nos.

O aumento dos preços 
dos insumos usados na ali-
mentação, foi apontado pe-
los pecuaristas como o prin-
cipal motivo desta queda. 

DA REPORTAGEM

As vendas antecipadas 
de soja seguem em ritmo re-
corde em Mato Grosso. Tanto 
as negociações desta safra, 
quanto as da que só vai ser 
colhida daqui a dois anos, al-
cançam volumes nunca an-
tes registrados no estado. De 
acordo com os novos núme-
ros divulgados pelo Instituto 
Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea), as ven-
das da soja que está sendo 
plantada agora já alcançam 
mais de 64% da produção pre-
vista. O volume é muito supe-
rior à média histórica para o 
período, que é de 40%. 

Quanto à safra que só 
vai ser colhida daqui a dois 

Segundo o Imea, o custo mé-
dio por cabeça confinada fi-
cou em R$ 9,27 por dia, nada 
menos que 46% a mais que o 
contabilizado no ano passa-
do, quando a despesa diária 
ficou em R$ 6,35 por animal.

Outro item que pesou 
na decisão dos confinado-
res foi o encarecimento da 

DA REPORTAGEM

A suspensão dos even-
tos no início de 2020 se deu 
duas semanas antes da reali-
zação do 10º Dia de Campo 
sobre Sistemas Integrados 
de Produção Agropecuária, 
tradicionalmente realizado 
pela Embrapa Agrossilvi-
pastoril e parceiros em abril. 
Para não passar o ano sem 
levar as informações ao pú-
blico, o evento foi remarca-
do e ocorrerá em formato 
online.

Serão dois dias de 
evento, com programações 
distintas e complementares. 
A primeira data será no sá-
bado (28), e a segunda data 
será no sábado seguinte (5 
de dezembro). A transmis-
são será pelo Canal da Em-
brapa no Youtube, a partir 
das 7h30.

A participação é gratui-
ta e pode ser feita acessando 
o canal da Embrapa no You-
tube. Para que possa receber 
os links diretamente em seu 
e-mail, o participante pode 
se inscrever no site www.
embrapa.br/agrossilvipasto-
ril.

Os dias de campo con-
tarão com palestras pré-gra-
vadas no campo experimen-
tal e na vitrine tecnológica 
da Embrapa Agrossilvipas-
toril e interações ao vivo, nas 
quais o público poderá tirar 
suas dúvidas com os pales-
trantes. No primeiro dia 
de evento, a programação 
será focada nas estratégias 
para sistemas de integração 
lavoura-pecuária-floresta 
(ILPF). Serão dois blocos, 
sendo que no primeiro será 
respondida à pergunta “Até 
quando vale a pena produzir 
grãos em sistemas ILPF” e 
será abordado sobre a pecu-
ária de corte em ILPF.

O segundo dia de cam-
po, no dia 5 de dezembro, 
terá como tema principal 
os consórcios forrageiros e 
a qualidade do solo. A pro-
gramação estará distribuída 
em três blocos. O primeiro 
deles abordará os consórcios 
de safrinha, falando sobre 
recomendações de uso, pro-
dução de biomassa, estoque 
de nutrientes e de proteína 
bruta e ainda sobre os efei-
tos deles na física do solo e 
na cultura da soja.

Foto: Lucas Diego/seaF

Viveiro do campo experimental da Empaer em Tangará da Serra

Culpa é dos insumos e reposição mais caros

Comercialização da safra também está em ritmo histórico Suspensão dos eventos: desde abril

CAFÉ. Governo quer que Mato Grosso tenha maior participação no mercado cafeeiro

PECUÁRIA

Número de bovinos confinados
deve recuar quase 14% em MT

INÉDITO

Agricultores já venderam 10% da
soja que só será colhida em 2022

AGROSSILVIPASTORIL

Embrapa promoverá 
10ª edição de seu
dia de campo em
formato online

Foto: DivuLgação

Foto: DivuLgação

Foto: DivuLgação
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nóstico da Cadeia Agroin-
dustrial do Café no Estado 
de Mato Grosso”, material 
que reúne as condições de 
produção e o nível de tec-
nologia aplicado pelos com-
ponentes da cadeia do café 
nas etapas de produção e 
comercialização. Em segui-
da, a Seaf, em parceria com 
a Empresa Mato-grossense 
de Pesquisa, Assistência e 
Extensão Rural (Empaer) e 
prefeituras, passou a entre-
gar mudas de café clonal de 
variedades conilon e robus-
ta, essas duas as mais produ-
zidas no estado.

Aos agricultores fa-
miliares participantes do 
programa, como os dos 
municípios das regiões mé-
dio-norte e centro sul, como 
Sinop, Tangará da Serra e 
Cáceres, já receberam 45 
mil mudas, e de dezembro 
de 2020 a fevereiro de 2021 
outras 160 mil serão entre-
gues. A previsão é de que 
até o final de 2022 alcan-
ce o total de 3,5 milhões de 
mudas de café clonal dispo-
nibilizadas para os 50 mu-
nicípios que integram o MT 
Produtivo Café. Segundo o 
superintendente de Agricul-

tura Familiar da Seaf, George 
Lima, o programa pretende 
incrementar e renovar a área 
de café no Estado em cer-
ca de mil hectares até 2022 
com o aproveitamento de 
áreas já abertas e cultivadas 
e utilizando mudas de clo-
nes de alta produtividade, o 
que resultará na inserção de 
aproximadamente 70 mil sa-
cas na produção de café de 
Mato Grosso após a produ-
ção atingir sua estabilidade.

“Todo este trabalho irá 
atender 700 famílias e conta 
com a participação impor-
tante de técnicos da Empaer 
e das secretarias municipais 
de agricultura, que irão for-
necer a assistência técnica 
para que as áreas de café 
implantadas deem resulta-
dos satisfatórios”, comenta o 
superintendente.

Para conseguir agregar 
valor à produção exceden-
te ocasionada pela ação de 
governo, está previsto a im-
plantação de duas unidades 
de beneficiamento de café, 
em parceria com organiza-
ções da agricultura familiar. 
Elas serão implantadas das 
regiões norte e noroeste, 
onde se concentram hoje 

grande parte da produção 
do café.

No total serão investi-
dos R$ 5 milhões a serem 
destinados para capacitação 
e contratação de técnicos, 

pesquisa para validação e 
seleção de clones, produção 
de mudas, restruturação de 
viveiros, compra de secador 
e de máquina descascadora 
de café.

reposição. O boi magro, por 
exemplo, está 60% mais caro 
que há um ano. Já o valor do 
garrote, subiu 57% no mes-
mo período. Os pecuaristas 
também apontaram a me-
nor disponibilidade de ani-
mais, a baixa lucratividade, a 
arroba do boi gordo e a ins-
tabilidade gerada pelo novo 

coronavírus como pontos de 
preocupação.

Este conjunto de fato-
res levou ao fechamento de 
algumas unidades, reduzin-
do pelo quarto ano seguido, 
a capacidade estática insta-
lada no estado, que hoje é 
de 821 mil animais, a menor 
desde 2011.

anos, o ritmo da negociação 
também é inédito: mais de 
10% da produção foram nego-
ciados. Gestor de inteligência 
de mercado do Imea, Cleiton 
Gauer explica que “os agri-
cultores têm observado as 
oportunidades no mercado, 
principalmente na relação de 
troca por insumos para garan-
tir o travamento dos custos 
iniciais, com fertilizantes por 
exemplo”.

Ele diz ainda que os pro-
dutores têm encontrado pre-
ços acima de R$ 105 a saca, 
valor acima do observado 
historicamente para este pe-
ríodo, o que acaba chamando 
a atenção dos produtores e 
motivando-os a optar pela ne-
gociação antecipada.



A MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 
inscrita no CNPJ 02.177.696/0001-51 estabelecida na 
Rua das Castanheiras nº 1031, Setor Comercial, CEP 
78.550-290, no município de Sinop - MT. Torna Público 
que requereu junto a Secretaria Municipal do Meio Am-
biente/MT a Licença de Operação - LO da Implantação 
do Loteamento denominado de RESIDENCIAL MOINHO 
DOS VENTOS, localizado na Zona Urbana da Cidade de 
Sinop - MT no Bairro de Chácaras Sinop, Gleba Celes-
te - 3ª Parte, Estrada Claudia, Chácara 396-A2 , não foi 
determinado EIA/RIMA

A EIXO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, estabelecida na Rua das Castanheiras,1001, sala 
502 B, Edifício Classic Center, Setor Comercial na Cidade 
de Sinop/MT, inscrita no CNPJ Nº 30.581.810/0001-40, 
Torna Público que requereu junto a SEMA - Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente/MT a Licença Prévia - LP e a 
Licença de Instalação - LI da Implantação do Loteamento 
denominado de EIXO NORTE PARQUE EMPRESARIAL, 
localizado na BR 163 na Chácara 93-Gleba-A no Bairro 
Lídia 4ª Parte, não foi determinado EIA/RIMA.

G2 INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS 
LTDA - CNPJ: 09.573.204/0001-96, localizado na Rod. MT 
449, km 8,2 + 1.250m a direita, S/N, Zona Rural, municí-
pio de Lucas do Rio Verde/MT, torna público que requereu 
junto a SEMA/MT – Secretaria de Estado de Meio Ambien-
te de Mato Grosso a Renovação da Licença de Operação 
(RLO) para a atividade de “Fabricação de óleos vegetais 
em bruto, exceto óleo de milho”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT 
AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020

Objeto: Contratação De Empresa Especializada Em Obras E Serviços De 
Engenharia Para A Execução De Obra Para Construções De Alambrados, 
Piso, Cercamento E Reformas, Conforme Projeto, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro E Memorial Descritivo. A Prefeitura Municipal 
De Cláudia – Mt, Torna Público Através De Sua Presidente Hemilin F. Tiedt,  
Decide Prorrogar A Licitação Para Alterações Na Planilha Orçamentária, Para 
O Dia 04 De Dezembro De 2020, Às 08h00min, O Recebimento Das Propos-
tas E Abertura Da Referente Licitação, Para Execução Supracitada. O Edital 
Poderá Ser Obtido Junto À Secretaria De Administração, Durante O Horário 
De Expediente E Também Estará Disponível No Site Www.Claudia.Mt.Gov.Br. 
Maiores Informações Poderão Ser Obtidas Junto À Comissão Permanente De 
Licitação, Na Prefeitura Municipal, Em Horário De Expediente, Através Do Te-
lefone (66) 3546-3100. Cláudia - Mt, 17 De Novembro De 2020. Luiz Anselmo 
Feldhaus Prefeito Municipal 

HEMILIN f. TIEDT
Presidente da C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃ O-MT
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2020
A prefeitura Municipal de Porto Esperidiã o-MT, torna pú blico a PRORROGA-
ÇAÃO de abertura do Edital Pregão 30/2020, DO OBJETO: AQ. DE MAT. 
PERM. DE LABORATOÓRIO. Previsto inicialmente para o dia: 20/11/2020. 
Fica alterado a data de abertura par o dia 23 de novembro de 2020 na Sala de 
Licitaçõ es – Horá rio: 09:00 horas, conforme previsto no edital.- Porto Esperi-
dião-MT, 10 de novembro de 2020

RONEY BATISTA CARDOSO
PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT
Resultado De Julgamento – Pregão Presencial Nº 046/2020 - Registro 

De Preços
O Prefeito Municipal De Cláudia/Mt, Através Da Pregoeira, Torna Público, 
Para Conhecimento Dos Interessados, Que A Empresa Aline Messias Me E 
Erica De Fátima Gentil, Sagrou-Se Vencedora Do Processo De Licitação Em 
Referência, Para O Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De 
Câmeras E Equipamentos De Segurança E A Contratação Dos Serviços De 
Instalação Dos Mesmos, Para Suprir As Necessidades Do Município De Cláu-
dia/Mt. Cláudia/Mt, 17 De Novembro De 2020. Luiz Anselmo Feldhaus Prefeito 
Municipal Em Exercício

Shirley Yotzchetz
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃ O-MT
AVISO DE ABERTURA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2020
A prefeitura Municipal de Porto Esperidiã o-MT, torna pú blico a abertura do 
Edital Pregão 31/2020, DO OBJETO: AQ. DE MAT. PARA CONSTRUÇAÃO. 
No seguinte local, data e horá rio: Local: sala de licitaçõ es-Data: 30/11/2020 – 
Horá rio: 09:00 horas-Porto Esperidião-MT, 17 de novembro de 2020

RONEY BATISTA CARDOSO
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO – MT 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 08/2020

A prefeitura municipal de PORTO ESPERIDIÃO torna público a HOMOLO-
GAÇÃO da TOMADA DE PREÇO 08/2020 para CONTRAT. DE EMP. ESP. P/ 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊCIA DO IDOSO. EM FAVOR DA 
EMPRESA: O.L .CESCON CNPJ N° 04.746.377/0001-45. Porto Esperidião-
-MT, 16 de novembro de 2020 

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 067/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 
545/2020, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pre-
gão Eletrônico - SRP nº 067/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiado pela Lei nº 
8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU-
RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO 
ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS 
NACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNAE-
JA, PNAEE, PNAEI, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Ses-
são 02/12/2020 - Horário: 09:00 horas (horário de Brasília). Acolhimento das 
propostas eletrônicas: das 08h do dia 18/11/2020 às 18h do dia 01/12/2020 
através do site www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser adquirido no en-
dereço abaixo ou baixado gratuitamente nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br, informações pelo 
telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações no Paço Municipal Milton 
José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, Peixoto 
de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 3042-
9909. Peixoto de Azevedo/MT, 17 de novembro de 2020.

Emerson Nunes Freitas
Pregoeiro Ofi cial

RESULTADO LEILÃO Nº 002/2.020
A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através da Comissão Per-
manente de Licitações, vem a público divulgar o RESULTADO do Leilão nº 
002/2.020, processo administrativo nº 100/2.020, o qual tem objeto: “Aliena-
ção de veículos e outros bens móveis diversos de sua propriedade e que 
foram vendidos no estado em que se encontram, conforme descritos no anexo 
I do edital”. Pessoa habilitada e arrematante: Lotes 01 e 02 – MEDEEIROS 
ENGENHARIA EIRELI - Nova Xavantina-MT.

Nova Xavantina – MT, 17 de novembro de 2.020.
WALMIR ARRUDA COSTA – Presidente da CPL

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2.020
A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu Pregoeiro 
Ofi cial, vem a público divulgar a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalida-
de Pregão Presencial nº 029/2.020, o qual teve por Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, 
EMULSÃO ASFÁLTICA E PEDRA BRITADA, PARA SUPRIR AS NECESSI-
DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E VIAS PÚ-
BLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA – MT. Empresas habilitadas 
e vencedoras: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 26.917.005/0009-24, com o valor global de R$ 1.462.700,00 (um 
milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e setecentos reais) e CALCÁRIO 
VALE DO ARAGUAIA LTDA inscrita no CNPJ nº 05.872.541/0004-76, com o 
valor global de R$ 335.700,00 (trezentos e trinta e cinco mil e setecentos re-
ais).

Nova Xavantina – MT, 17 de novembro de 2.020.
Walmir Arruda Costa

Pregoeiro Ofi cial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO 015/2020 

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no 
uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, 
TORNA PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa AD CONSTRUÇÕES 
LTDA, no valor total de R$ 1.200.594,58 (Hum milhão, duzentos mil e qui-
nhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Juina-MT, 17 
de novembro de 2020. 

Marcio Antonio da Silva
Presidente da CPL- Poder Executivo – Juína/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2020 – DATA: 10/11/2020 - RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE HORAS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, HI-
DRÁULICA - PROMITENTE FORNECEDOR: ADEMAR DENARDI - PNEUS 
– CNPJ 97.535.031/0001-89 - VALOR DA ATA: R$ 544.860,00 - VIGÊNCIA: 
10/11/2021 – ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 041/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2020 – DATA: 10/11/2020 - REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE HORAS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁU-
LICA - PROMITENTE FORNECEDOR: D FEIJO SETTER & CIA LIDA - ME 
– CNPJ 04.341.029/0001-98 - VALOR DA ATA: R$ 186.995,00 - VIGÊNCIA: 
10/11/2021 – ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 041/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2020 – DATA: 10/11/2020 - REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE HORAS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA 
- PROMITENTE FORNECEDOR: MARCELINO CAETANO DE NOVAES EI-
RELI – CNPJ 34.841.942/0001-14 - VALOR DA ATA: R$ 329.775,00 - VIGÊN-
CIA: 10/11/2021 – ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 041/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2020 – DATA: 10/11/2020 - RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE HORAS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, HI-
DRÁULICA - PROMITENTE FORNECEDOR: PR PAVAN & CIA LTDA-ME 
– CNPJ 18.363.286/0001-35 - VALOR DA ATA: R$ 271.270,00 - VIGÊNCIA: 
10/11/2021 – ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 041/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2020 – DATA: 10/11/2020 - REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE HORAS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA 
- PROMITENTE FORNECEDOR: RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRI-
BUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP – CNPJ 17.870.695/0001-65 - VALOR DA 
ATA: R$ 814.099,50 - VIGÊNCIA: 10/11/2021 – ORIGEM: PREGÃO PRESEN-
CIAL: Nº. 041/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2020 – DATA: 10/11/2020 - REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HORAS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA - PROMI-
TENTE FORNECEDOR: SILVA E MORAES LTDA – CNPJ 37.503.728/0001-
46 - VALOR DA ATA: R$ 235.895,00 - VIGÊNCIA: 10/11/2021 – ORIGEM: 
PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 041/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2020 – DATA: 10/11/2020 - REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE HORAS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁU-
LICA - PROMITENTE FORNECEDOR: T LETICIA TENNROLLER LTDA 
– CNPJ 05.276.544/0001-02 - VALOR DA ATA: R$ 1.536.415,00 - VIGÊNCIA: 
10/11/2021 – ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 041/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108/2020 – DATA: 10/11/2020 - REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE HORAS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA 
- PROMITENTE FORNECEDOR: VANESSA EVA OLIVEIRA LEITE - EIRELI 
– CNPJ 37.292.507/0001-76 - VALOR DA ATA: R$ 369.125,00 - VIGÊNCIA: 
10/11/2021 – ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 041/2020.

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 fi nanceiro;
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 Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade 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 offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car 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 fi quem à 
vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em recebê-
los. Lembrando que o encaminhamento é feito de acordo com 

o perfi l e são realizados das 07h30min às 10h30min e das 
13h30min às 16h30min. 

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

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208
www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

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 

VENDAS

 

 
 

ATO NORMATIVO N° 369 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Vale do Peixoto, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto, 
 
R E S O L V E: 
Art. 1º Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Vale de Peixoto, composta pelos seguintes membros: 
PRESIDENTE: JESSICA DAYANE MULTA – CPF: 045.507.211-62 
SECRETÁRIA: CHEILA MIGLIAVACA – CPF: 046.282.351-20 
MEMBRO: LUCAS PONCIANO DA SILVA – CPF: 061.295.061-12 
 
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais 
disposições em contrário. 
 
Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, aos três 
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. 

 
Registre-se 
Publique-se 

 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

Presidente do CISV 

P 
 

 

 
 

ATO NORMATIVO N° 369 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Vale do Peixoto, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto, 

 
R E S O L V E: 

Art. 1º Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Vale de Peixoto, composta pelos seguintes membros: 

 
 

PRESIDENTE: JESSICA DAYANE MULTA – CPF: 045.507.211-62 
SECRETÁRIA: CHEILA MIGLIAVACA – CPF: 046.282.351-20 
MEMBRO: LUCAS PONCIANO DA SILVA – CPF: 061.295.061-12 

 
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais 
disposições em contrário. 
Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, aos três 

dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. 
 

Registre-se 
Publique-se 

 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

Presidente do CISVP 

P 
 

 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL 
DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO - CISVALE. 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do 
Vale do Peixoto que doravante será citado como “CISVP”, nomeada através da Portaria nº 051, de 06 de fevereiro de 
2020, no âmbito de sua competência, e em atendimento aos ditames regulatórios deste certame, especificamente no que 
tange aos cargos, e ainda... 
 
Considerando que o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 001 trouxe a possibilidade da inscrição 
gratuita aos candidatos doadores sanguíneos;  
 
Considerando o decurso do prazo para o requerimento da inscrição gratuita (09/11 e 12/11/2020); 
 
Considerando que 08 (oito) candidatos requereram a isenção do pagamento da Taxa de Inscrição; 
 
Considerando a avaliação documental realizada pela Comissão Organizadora, 
 
Resolve,  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.1.  Apresentar o Anexo I com o rol das inscrições isentas autorizadas e Anexo II com o rol das inscrições não 
autorizadas, por ausência de comprovação documental. 

 
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

2.1.  Edital Complementar disporá acerca da homologação das inscrições isentas, cabendo aos candidatos a 
impetração de recursos administrativos, sem, todavia, anexar documentos adicionais. 

2.2.  O prazo para recurso administrativo é até as 17h00min do dia 18 de novembro de 2020. 
Peixoto de Azevedo MT, 16 de novembro de 2020. 

 
Flávia Alves de Andrade Gomes 

Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 
 

ANEXO I  
ROL DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES AUTORIZADAS GRATUITAMENTE 

 

Nº INSC CANDIDATO CPF Solicitação 

2045733 Aquila Silva Alencar 067.957.991-58 Deferido 

2045792 Joyce Franca Lobo 057.976.841-44 Deferido 

2045516 Larissa Costa Do Nascimento 995.608.361-53 Deferido 

2045663 Rute Jaqueline Oliveira 009.525.551-66 Deferido 
 

ANEXO II  
ROL DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES NÃO AUTORIZADAS GRATUITAMENTE 

 

Nº INSC CANDIDATO CPF Solicitação 
Justificativa do 
indeferimento 

2045776 
Claudia Da Conceicao 
Vaz 005.648.301-51 

Em inconformidade com o 
item 3.1.1 - Edital de 
abertura 

Apresentou apenas 1 
comprovante de doação 

2046048 Danubia Batista Soares 368.768.898-40 

Em inconformidade com o 
item 3.1.1 - Edital de 
abertura 

Não apresentou 
nenhuma comprovação 
de doação 

2045053 Keni Joyse Bidoia Farias 026.537.381-63 

Em inconformidade com o 
item 3.1.1 - Edital de 
abertura 

Não apresentou 
nenhuma comprovação 
de doação 

2045078 
Luiz Fernando De Souza 
Silva 037.371.891-88 

Em inconformidade com o 
item 3.1.1 - Edital de 
abertura 

Apresentou apenas 2 
comprovações de 
doação 

Peixoto de Azevedo MT, 16 de novembro de 2020. 
Flávia Alves de Andrade Gomes 

Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 
 

 

 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto em 
exercício, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/2002 e em face 
aos princípios ordenados através da Lei n° 8.666/1993 e alterações. 
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

a) Licitação n°: 026/2020 
b) Modalidade: Pregão Presencial 
c) Data da Homologação: 17/11/2020 
d) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

HABILITADA PARA O FORNECIMENTO DE EPI, MEDICAMENTOS E 
INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO. 

e) Fornecedores e Itens Vencedores: 
 

CÓDIGO RAZÃO SOCIAL CNPJ QTDE DE 
ITENS VALOR 

915 

C.A. 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 
EIRELI – ME. 

26.457.348/0001-04 04 R$ 
336.560,00 

304 

DIHOL 
DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR 
LTDA 

26.792.580/0001-90 11 R$ 
188.036,00 

1110 

DISMART 
DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR 
EIRELI 

33.688.692/0001-61 06 R$ 
89.448,00 

914 

FAMA 
DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR 
EIRELI 

03.250.803/0001-92 06 R$ 
33.134,00 

573 
J D DE ANDRADE 
DROGARIA – 
EPP. 

18.175.769/0001-06 13 R$ 
466.334,00 

1024 

INOVAMED 
COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS 
LTDA 

12.889.035/0001-02 06 R$ 
285.400,00 

916 

MED VITTA 
COMERCIO DE 
PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA – ME. 

28.418.133/0001-00 01 R$ 
47.200,00 

770 

LUVERMED 
DISTRIBUIDORA 
DE 
MEDICAMENTOS 
LTDA 

19.391.064/0001-99 04 R$ 
100.889,60 

952 

VALE DO 
TAPAJÓS 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 
HOSPITALARES  

36.960.961/0001-95 08 R$ 
360.299,60 

535 
RINALDI & COGO 
LTDA - EPP 07.269.677/0001-79 13 

R$ 
355.610,40 

 TOTAL   
R$ 

2.262.911,6
0 

PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, terça-feira, 17 de novembro de 2020. 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

PRESIDENTE DO CISVP 
 

 

balbinoleiloes.com.br
0800-707-9272

1.200m² a.t., R. Pará e R. Ceará. 
Inicial R$ 510.090,00 

(PARCELÁVEL)

CASA 580M² EM 
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 032/2020

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 

Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 17 de 

Novembro de 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto a 

contratação de pessoa jurídica para execução de reforma da lavanderia 

do centro municipal de educação infantil integral pequeno aprendiz, 

conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 

descritivo que compõe o projeto básico. A qual foi julgada deserta no dia 

17 de novembro de 2020 às 09:00 horas.

AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum - MT, 17 de Novembro de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti

Presidente da CPL

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

FINALIDADE: a presente contratação de empresa especializada na 
execução de serviços de engenharia de sondagem a percussão, para fins 
de reconhecimento do solo, classificação de suas diversas camadas, 
determinação da sua capacidade de carga e identificação do nível do 
lençol freático, visando, desta forma, definir o tipo de fundação mais 
adequada para os projetos do Refeitório da Escola Estadual Mário 
Spinelli, Ginásio da Escola Estadual José Domingos Fraga e Ginásio da 
Escola Estadual 13 de Maio, através do ensaio de SPT (Standart 
Penetration Test). Nesse sentido, a contratação do serviço especializado 
visa trazer maior segurança aos empreendimentos, pois possibilita 
determinar qual fundação apresentará melhor desempenho ao transferir 
os esforços da supraestrura ao solo, permitindo maior estabilidade à 
edificação. Conforme LEI Nº 3.071, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020, que 
autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial, destinado à sondagem 
de solo em Escolas Estaduais que especifica, localizadas no Município de 
Sorriso, e dá outras providências. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, 
inciso II da Lei 8.666/93. CONTRATADA: IVAM CESAR KUHN ME, CNPJ 
Nº 15.530.849/0001-44. VALOR GLOBAL: R$ 17.600,00 (dezessete mil e 
seiscentos reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 093/2020

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE SONDAGEM A PERCUSSÃO – ENSAIO DE SPT.

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019

Marisete Marchioro Barbieri - Presidente da C.P.L

Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: “ALIENAÇÃO 
DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT, SENDO, LOTE URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 
26.971,10 M², CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I), MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE 
LOCALIZAÇÃO (ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Data 
entrega dos envelopes: Até as 12h:00min horas do dia 18/12/2020. Data 
de Abertura Dia: 18/12/2020. Hora: 12h:00min. Local: Sede da Prefeitura 
Municipal de Sorriso, à Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – 
MT. Edital Completo: Pode ser obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem 
como, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso 
– MT, localizada no endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações 
complementares.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 021/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
LOMBADAS E FAIXAS ELEVADAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO 
DE SORRISO, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”.  A abertura ocorrerá às 10H30M (Horário 
oficial de Sorriso MT), DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2020, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na 
cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2020

Comissão Permanente de Licitação

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

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 092/2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 092/2020
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE (COMPRESSOR DE 
AR COMPRIMIDO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO – UPA. FINALIDADE: a presente contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de locação 
emergencial de equipamento da área da saúde para atender as 
demandas do UPA – Unidade de pronto atendimento. FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93. CONTRATADA: CASA DO 
COMPRESSOR LTDA, CNPJ Nº 00.286.028/0001-37. VALOR GLOBAL: 
R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TOMADA DE PREÇOS N° 022/2020

Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 022/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
SAGUÃO (888,00M²) NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DONIZETI, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO”.  A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de Sorriso MT), 
DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2020, na sede da Prefeitura Municipal, 
situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – 
MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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 093/2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
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Cuiabá tem a difícil missão de
reverter placar contra o Grêmio
DA REPORTAGEM

O novo técnico do Cuia-
bá, Allan Aal, comandou na 
segunda (16) seu primeiro 
treino à frente do Dourado. 
A equipe tem uma missão 
complicada na tarde desta 
quarta (18), quando enca-
ra o Grêmio, na Arena, em 
Porto Alegre, às 15h30, pela 
partida de volta das quartas 
de final da Copa do Brasil. O 
jogo marcará a sua estreia.

Ontem, Allan Aal co-
mandou mais um treina-
mento em solo gaúcho, no 
CT do Inter. “Fui muito bem 
recebido. Muito feliz e or-
gulhoso de estar aqui. Po-
dem ter certeza que vamos 
buscar os objetivos comuns 
com muita e humildade, 
para deixar nosso torcedor 
feliz e levar nossa equipe 
para a Série A do ano que 
vem”, declarou.

Na partida de ida na 
Arena Pantanal, o Cuiabá 
perdeu para o Tricolor por 
2 a 1. Como a Copa do Bra-
sil não tem mais critério de 
vantagem do gol fora de 
casa, em Porto Alegre, o 
Dourado precisa vencer o 
jogo por, pelo menos, um 
gol de diferença para levar 
a decisão para os pênaltis. 
Se surpreender e conseguir 
uma vitória acima disso, 
avança às semifinais.

GRÊMIO
Alisson e Maicon serão 

avaliados ao longo da sema-
na, mas seguirão como des-
falque dos próximos dois jo-
gos da equipe. A dupla pode 
ser liberada para retornar 
aos treinos com o restante 
do grupo no fim da semana. 
Ambos apresentaram leve 

melhora na recuperação de 
suas lesões, mas ainda não 
o suficiente para voltarem a 
campo, e passarão por uma 
avaliação mais criteriosa. 
Eles ficam de fora dos jogos 
contra Cuiabá, pela Copa do 
Brasil, e Corinthians, domin-
go, pelo Brasileiro.

Foto: thiago Carvalho

Allan Aal em seu primeiro treino pelo Cuiabá 

COPA DO BRASIL. Técnico Allan Aal comandou a equipe em treino antes de viagem para Porto Alegreropeias

Duelo de goleiros candidatos a herói no São Paulo x Flamengo

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

A história das competi-
ções mata-mata geralmen-
te eterniza goleiros como 
grandes personagens. Nesta 
quarta, São Paulo e Flamen-
go se enfrentam pelas quar-
tas de final da Copa do Brasil 
e têm em Tiago Volpi e Die-
go Alves candidatos a heróis.
Os arqueiros vão ficar ainda 
mais em evidência em caso 
de disputa de pênaltis, o que 
ocorrerá no caso de o Fla-
mengo, derrotado por 2 a 1 no 
Maracanã, conseguir vencer 
o São Paulo no Morumbi por 
um gol de diferença. Volpi já 
mostrou suas credenciais nos 
últimos confrontos. Na vitória 
por 4 a 1, no Brasileiro, além 
da grande atuação, brilhou 
com a defesa dos pênaltis 
cobrados por Pedro e Bruno 
Henrique. No 2 a 1 da Copa 
do Brasil, diante de Rogério 
Ceni, maior goleiro da história 
do São Paulo, teve mais um 
ótimo desempenho.O golei-
ro é um dos principais pilares 
do time de Fernando Diniz e 

único titular a atuar em todos 
os 18 jogos do São Paulo no 
Brasileirão. Além da impor-
tância debaixo das traves, é 
peça fundamental para ini-
ciar a saída de bola, seja com 
passes curtos ou em bolas 
longas, como no lançamen-
to que virou assistência para 
Luciano no quarto gol contra 
o Flamengo.Pedra no sapa-
to do Flamengo nos últimos 
duelos, Volpi esteve muito 
perto de vestir rubro-negro 
no início de 2019. O goleiro já 
tinha um acerto encaminha-
do com o Flamengo, mas a di-
retoria se entendeu com Die-
go Alves, que estava afastado 
do elenco antes da chegada 
de Abel Braga, e desistiu do 
negócio. Volpi mudou o des-
tino de sua passagem e foi 
para São Paulo. Diego Alves 
foi peça importante nas con-
quistas recentes e estará de 
volta ao posto de titular nesta 
quarta no lugar de Hugo. Ele 
construiu durante sua carrei-
ra na Europa e confirmou no 
Flamengo a fama de ser um 
ótimo pegador de pênaltis.

DUELO DE GOLEIROS

Tiago Volpi em alta,
Diego Alves de volta

Alisson sofreu um es-
tiramento dos ligamentos 
do tornozelo esquerdo. A 
recuperação prevista era 
de duas a três semanas. O 
jogador sofreu um pisão de 
Tchê Tchê no empate com o 
São Paulo, no dia 17 de outu-
bro, em jogo pela 17ª rodada 

do Brasileirão
Maicon sofreu uma le-

são de grau um na coxa es-
querda na vitória contra o 
Juventude na Copa do Bra-
sil, no dia 5 deste mês. Con-
forme boletim divulgado 
pelo Grêmio, não há prazo 
de recuperação.
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Sapataria itinerante atenderá
os acometidos pela hanseníase
DA REPORTAGEM

Uma parceria entre a 
Secretaria Estadual de Saú-
de (SES-MT) e o instituto 
Alliance Against Leprosy – 
em português “Aliança Con-
tra a Hanseníase” – possibi-
litará a disponibilização de 
uma sapataria móvel itine-
rante em Mato Grosso. O ser-
viço facilitará o acesso de pa-
cientes do interior do Estado 
acometidos pela hanseníase 
às órteses-sapatos, próteses, 
trocas e adaptações de pal-
milhas.

A parceria com o ins-
tituto foi firmada nesta se-
mana durante assinatura do 
Termo de Cooperação Técni-
ca em prol do projeto “Mato 
Grosso em Redes: Cuidado 
Integral em Hanseníase”.

“A iniciativa é um marco 
para Mato Grosso, que é con-
siderado um Estado hipe-
rendêmico. Já fazemos o co-
fianciamento de municípios 
que realizam o atendimento 
desses pacientes, mas não 
podemos pensar somente 
na Atenção Primária. Preci-
samos fortalecer também o 
trabalho de reabilitação, pois 
grande parte desses pacien-
tes têm sequelas físicas e 
esse projeto vai ao encontro 
disso, contribuindo para o 
atendimento especializado”, 

avaliou a secretária adjunta 
executiva de SES, Danielle 
Carmona.

Além da sapataria iti-
nerante, haverá a oferta de 
teleconsultorias e tele inter-
consultas médicas desen-
volvidas por médicos espe-
cialistas em hansenologia 
disponibilizados pela Alian-
ça, garantindo suporte es-
pecializado aos pacientes e 
capacitações para os profis-
sionais da Atenção Primária 
à Saúde via Programa Teles-
saúde MT.

Para a médica especia-
lista e presidente do Aliança 
Contra a Hanseníase, Laila de 
Laguiche, Mato Grosso está 
no caminho certo porque 
escolheu encarar a hansení-
ase que, segundo ela, é uma 
doença que desafia a saúde 
pública por ser transmissível, 
crônica, exigir reabilitação e 
cirurgia reparadora.

“Queremos fazer de 
Mato Grosso um estado 
modelo de atendimento 
em redes para pessoas aco-
metidas pela hanseníase 
no país. Quando me foram 
apresentados os serviços de 
Telessaúde, que já existe no 
Estado, e a carreta itineran-
te, concluí que Mato Grosso 
está no caminho certo, por-
que por princípio o paciente 
com incapacidade física tem 

DA REPORTAGEM

As rematrículas das es-
colas municipais e dos Cen-
tros Municipais de Educação 
Infantil (Cemeis) de Sorriso 
são realizadas desde ontem 
(17). De acordo com a secretá-
ria de Educação e Cultura, Lú-
cia Drescheler, cada unidade 
está se organizando conforme 
a realidade de sua comunida-
de escolar.

Em unidades menores, 
como Cemeis as rematrícu-
las poderão ser feitas das 7h 
às 13h. Em unidades maiores, 
como as escolas, a documen-
tação será enviada junto com 
as atividades escolares desta 
quinzena para o preenchi-
mento dos pais; nesse caso, os 
documentos devem ser devol-
vidos até o dia 4 de dezembro.

Lúcia destaca que para 
a realização da rematrícula 
é necessário que as famílias 
entreguem nas unidades o 
comprovante de vacinação 
atualizado dos estudantes, 
disponível nas unidades bási-
cas de saúde. “Pedimos tam-
bém que os responsáveis se 
atentem para atualizar o en-
dereço e o número de telefo-
ne”, salienta a secretária. Já, as 
datas de novas matrículas e 
remanejamentos serão infor-
madas posteriormente.

Segundo Lúcia, o ano le-
tivo de 2020 encerra em 18 de 
dezembro e serão cumpridos 
os 200 dias letivos previstos 
pelo Ministério da Educação. 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Morreu na segunda-feira 
(16), no Hospital Regional de 
Sinop, Claunerir Fernandes 
Maia, 52 anos. Ela se envol-
veu em acidente de trânsito 
entre carro e carreta, no dia 3 
de outubro, na BR-163 e, des-

DA REPORTAGEM

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado para combater um 
incêndio na noite de segunda 
(16) no Morro de Santo Antônio, 
localizado às margens da ro-
dovia Palmiro Paes de Barros, 
a cerca de 27 km de Cuiabá. A 
suspeita dos moradores é que 
as chamas tenham começado 
após uma queima de fogos de 
artifício.

Os bombeiros informa-
ram que atuam no combate 
sob coordenação do Batalhão 

de Emergências Ambientais 
(BEA). As equipes deslocaram-
-se para a região já nas primei-
ras horas desta terça.

Ao todo, estão sendo 
utilizadas três viaturas e nove 
bombeiros militares trabalham 
para contenção das chamas, 
além da utilização de um dro-
ne que auxilia na avaliação aé-
rea do incêndio florestal. Todas 
as medidas operacionais estão 
sendo aplicadas para mitigar 
situações de risco aos morado-
res locais e proteção à fauna e 
flora.

Foto: Mayke toscano

Sapataria itinerante para atender pacientes com hanseníase

Cada unidade está se organizando conforme a realidade de sua comunidade escolar

PARCERIA. Termo de Cooperação e permitirá a implementação de diversos serviços

SORRISO

Começam as rematrículas da
rede municipal de educação

SINOP

Morre no hospital mulher que se 
envolveu em colisão com carreta

MORRO DE SANTO ANTÔNIO

Bombeiros combatem 
incêndio iniciado após 
fogos de artifício

Foto: Divulgação

dificuldade para locomoção. 
Então, com essa Rede de 
Cuidado vamos incremen-
tar a reabilitação no Estado”, 
pontuou Laila.

Após a assinatura do 
documento, Laila visitou o 
Centro Estadual de Referên-
cia em Média e Alta Comple-
xidade (Cermac) e Centro de 
Reabilitação Integral Dom 

de então estava internada na 
unidade para tratamento. Ela 
era moradora do Recanto dos 
Pássaros.

Segundo o laudo enca-
minhado ao Instituto Médico 
Legal (IML), Claunerir deu en-
trada na unidade e foi subme-
tida a cirurgia. 

Devido ao tempo de in-

Incêndio teria iniciado após fogos de artifício 

Foto: corpo De BoMBeiros

Aquino Corrêa (Cridac), onde 
foram discutidos os panora-
mas da hanseníase em Mato 
Grosso e a explanação do 
projeto.

PROJETO
PILOTO
A primeira cidade a ser 

percorrida pela carreta será 
Alta Floresta. O município foi 

escolhido devido à presença 
de um profissional hansenó-
logo especialista na área, por 
ter um trabalho já consolida-
do realizado pelo AAER e por 
ser a primeira cidade do Es-
tado a ter representantes do 
Movimento de Reintegração 
das Pessoas Atingidas pela 
Hanseníase (Morhan).

De início, o instituto 

Aliança Contra a Hanseníase 
já disponibilizou uma téc-
nica terapeuta ocupacional 
de São Paulo para ser con-
sultora na implementação 
da sapataria híbrida digital, 
que funcionará por meio da 
carreta. Devido aos recessos 
de fim de ano, a previsão é 
que a carreta inicie os aten-
dimentos em 2021.

ternação prolongado, evoluiu 
com quadros múltiplos de in-
fecção. No domingo à noite, 
teve insuficiência respiratória. 
Posteriormente, teve parada 
cardiorrespiratória. 

Os médicos realizaram 
manobras avançadas de res-
suscitação cardiopulmonar 
durante 15 minutos, conforme 

protocolo, mas sem sucesso.
No dia da colisão, ela 

recebeu os primeiros atendi-
mentos pela equipe de res-
gate da concessionária que 
administra a rodovia, foi imo-
bilizada e levada para socorro 
médico. As circunstâncias do 
acidente não foram informa-
das.

A secretária destaca ainda 
que o calendário escolar de 
2021 já se encontra no site da 
Prefeitura. No próximo ano as 
aulas terão início em 1º de fe-
vereiro.

Hoje a rede pública de 
Sorriso oferta o Ensino Fun-
damental Anos Iniciais e Anos 
Finais em 22 escolas da rede, 
sendo que em uma delas há a 
oferta do Ensino Integral e em 

13 Centros Municipais de Edu-
cação Infantil – CEMEIS. Nas 
unidades escolares munici-
pais estudam mais de 15,4 mil 
alunos desde a educação in-
fantil ao ensino fundamental.
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Três municípios comemoram 25 anos
com ações em infraestrutura e saúde
DA REPORTAGEM

Três municípios mato-
-grossenses – Gaúcha do 
Norte, na região do Ara-
guaia, Feliz Natal e Novo 
Mundo, no Nortão – come-
moraram 25 anos de eman-
cipação administrativa nes-
ta terça (17), com ações do 
Governo em infraestrutura, 
com investimentos superio-
res a R$ 43 milhões, na área 
de saúde e com os repasses 
financeiros em dia.

Em Feliz Natal, sua po-
pulação de 14.522 habitan-
tes será beneficiada com a 
pavimentação urbana de 11 
mil metros de ruas (das Cas-
tanheiras, das Margaridas, 
das Flores e das Amesclas). 
Por meio de convênio com 
o município, serão inves-
tidos R$ 722 mil, dos quais 
700 mil pela Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística. 

Outro convênio, cuja 
obra ainda não foi licitada, 
prevê a pavimentação de 6 
km da MT-225, também no 
perímetro urbano.

Em Gaúcha do Nor-
te, está em execução uma 
obra esperada há mais de 
três décadas esperada pela 
sua população, atualmente 
de 7.782 habitantes – a pa-
vimentação de 39,94 km da 
MT 129, entre o município e 
a MT-020 em Rio Alegre.

A obra é uma parceria 
público-privada, conhecida 
como PPP Social, entre o 
Governo do Estado e a As-
sociação de Manutenção e 
Extensão da MT-129 (Amex).  
Estão sendo investidos R$ 
27 milhões pela Sinfra e 
outros R$ 4,9 milhões, em 
contrapartida pela associa-

ção.
Também em parceria 

com a Amex, foi concluída 
a manutenção de 200 km 
da rodovia não pavimenta-
da MT-129, no trecho entre 
MT-240 e entroncamento 
da MT- 427, em Gaúcha do 
Norte, com extensão 168 
km, e no trecho entre MT 
427 (entroncamento da MT-
020) e entroncamento MT-
129, com extensão de 32 km.

Em Novo Mundo, com 
9.363 habitantes, está fi-
nalizada a pavimentação 
e restauração de 32 km da 
MT-419 entre o município e 
Guarantã do Norte. Faltam 
apenas os serviços comple-
mentares de drenagem su-
perficial e sinalização para a 
entrega definitiva à popula-
ção. Foram investidos R$ 3,1 
milhões.

Além da pavimenta-
ção, o Governo já concluiu 
a ponte de concreto sobre 
o Rio Braço Norte, com 120 
metros de extensão. Foram 
investidos R$ 6,5 milhões 
em sua construção, além 
de outros R$ 1,8 milhão na 
ponte de 30,5 metros, sobre 
a vazante do Rio Braço Nor-
te.

Para contribuir no 
combate à pandemia da 
Covid-19, foram enviados 
aos três municípios 2.265 
testes rápidos para detec-
ção do vírus, dos quais 12, 
mil para Feliz Natal e 774 
para Novo Mundo, e medi-
camentos num total 113.525 
comprimidos entre azitro-
micina, ivermectina e di-
piroma, também distribuí-
dos em gotas, num total de 
2.170 frascos.

Em repasses finan-
ceiros, Feliz Natal recebeu 

Vista aérea de Feliz Natal: 25 anos de emancipação

NORTÃO E ARAGUAIA. Investimentos em Feliz Natal, Gaúcha do Norte e Novo Mundo superam R$ 27 milhões
Foto: Divulgação

neste ano de 2020 (até se-
tembro) R$ 12,96 milhões 
referentes a ICMS, IPVA e 
Fethab, além de outros R$ 

1,278 milhão em assistência 
social, transporte escolar, 
convênios na área de saúde 
e emendas parlamentares, 

entre 2019 e julho deste ano.
Já Gaúcha do Norte re-

cebeu, respectivamente, R$ 
14,13 milhões e R$ 1,997 mi-

lhão, enquanto para Novo 
Mundo foram repassados 
R$ 9,96 milhões e R$ 1,579 
milhão.


