
29 de dezembro de 2020 - Fundado em 2019 - Ano II - Edição 447 - R$ 3,00 | Informações: 66 3535-1000 | www.diariodoestadomt.com.br

Manhã Tarde Noite

Máx 33 | Mín 21
TERÇA-FEIRA

CUIABÁ TEM
3 DESFALQUES
PARA JOGO
COM CRUZEIRO

IMPORTÂNCIA
DE SE TER
UMA RESERVA
FINANCEIRA

Página - 07 Página  - 04

SÉRIE B CONTROLANDO

FÉRIAS

Governador
comemora
bloqueio de
683 milhões

Como viajar
com cão ou
gato de carro,
ônibus e avião?

O governador Mauro Men-
des comemorou a decisão da 
Justiça em bloquear as con-
tas do Consórcio VLT em até 
R$ 683 milhões e afi rmou que 
a medida foi mais um impor-
tante passo para ‘acabar com 
o pesadelo causado pela cor-
rupção no Estado’. A ação foi 
movida pelo próprio Governo 
de Mato Grosso para ressar-
cimento aos cofres públicos 
pelo não término das obras 
do VLT em 2014.            Página  - 3

Muita gente se pergunta quais 
são as regras para se viajar de 
carro, ônibus e avião com um ca-
chorro ou gato. Por isso, vamos 
com algumas dicas importan-
tes sobre viagem com nossos 
pets. Antes de viajar com o seu 
cachorro ou gato, seja de carro, 
ônibus ou avião, é importante 
que você converse com seu mé-
dico veterinário.
                Página - 7 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ANO DE PANDEMIA

Senadores
gastaram
R$ 445,6
mil em 2020

Os três senadores da 
bancada de Mato Grosso (Jayme 
Campos, Wellington Fagundes e 
Carlos Fávaro) gastaram mais de 
R$ 445,6 mil em 2020, ano em 
que houve pouca atividade pre-
sencial no Congresso Nacional 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus. Os valores são re-
ferentes à cota para exercício da 
atividade parlamentar, excluindo 
outros gastos como consumo de 
material, Correios, auxílio-mora-
dia e pessoal.                  Página - 3

DIVULGAÇÃO

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

As lavouras de soja plantadas em Mato Grosso devem produzir quase 35,5 
milhões de toneladas do grão nesta safra. Cerca de 66,5% já foram vendidos 
antecipadamente. A maior parte destas negociações foi feita ainda no primeiro 
semestre, quando os valores pagos pela oleaginosa com entrega prevista para 
março/21 giravam entre R$ 70 e R$ 90 a saca.                                Página -4

Revendas temem que produtores 
não cumpram contratos de entrega

SOJA



    

As interferências políticas nos órgãos de 
fi scalização foram sem dúvidas as ações 
mais preocupantes do período

A corrupção foi um dos maiores mo-
tivos de inquietação do eleitorado brasi-
leiro no período eleitoral de 2018 e per-
manece sendo uma das situações mais 
adversas. Juntamente com vários inte-
grantes do Congresso, o presidente Jair 
Bolsonaro se elegeu ancorado no discur-
so de combate à corrupção e de implan-
tação de reformas efi cazes.

Além de não conseguirem alcançar 
tais propósitos, eles promoveram, junto 
com Supremo Tribunal Federal, diversos 
retrocessos na estrutura anticorrupção 
do país, como por exemplo, quando o 
presidente do STF impossibilitou o Con-
selho de Controle de Atividades Finan-
ceiras (COAF) de partilhar dados com in-
vestigadores, procedimento que ocorria 
há mais de 20 anos.

Levantamentos feitos pela organiza-
ção Transparência Internacional, mostra 
que, em 2019, o Brasil retrocedeu 8 pon-
tos no ranking de países que mais com-
batem a corrupção se comparado à 2012, 
ano que começou a leitura em série his-
tórica.

Numa escala que vai de zero a 100, 
onde zero o país é altamente corrupto 
e 100 extremamente confi ável, o Brasil 
ocupou a 35º posição mantendo a pior 
nota pelo segundo ano consecutivo. Me-
didas como exonerações e nomeações 
em cargos relevantes no combate a cor-
rupção foram uns dos motivos para o 
Brasil chegar nesse patamar.

As interferências políticas nos órgãos 
de fi scalização foram sem dúvidas as 
ações mais preocupantes do período, 
como por exemplo, a remoção do cargo 
de chefe da Superintendência Regional 
da PF no Rio de Janeiro, Ricardo Saadi ou 
as demissões no alto escalão da Receita 
Federal.

Ainda que as alterações possam ter 
outros motivos, incluindo discordâncias 
sobre pareceres políticos, fi ca evidente 
a insatisfação do presidente com a RF 
quando expôs publicamente seu aborre-
cimento, acusando a RF de perseguir os 
negócios de sua família.

Mas como avançar rumo a melhores 
resultados no Índice da Percepção de 
Corrupção? É primordial a implementa-
ção de reformas que atinjam as origens 
do problema. Cabe ao Congresso aprovar 
medidas anticorrupção fundadas nas pro-
postas de reformas que foram idealizadas 
por especialistas brasileiros, as chamadas 
“Novas Medidas contra a Corrupção”. Já 
o Poder Judiciário e o MP, precisam agir 
diante de sua inefi ciência e da falta de 
responsabilização de seus integrantes por 
desempenho insatisfatório e em casos 
de corrupção. Os órgãos de controle, jun-
to com a Justiça Eleitoral, devem se em-
penhar contra o fi nanciamento ilegal de 
campanhas e os desvios de fundos públi-
cos destinados aos partidos. O Executivo 
por sua vez, deve afastar seus membros 
citados em investigações de corrupção e 
trabalhar em conjunto com o Congresso 
para a aprovação das reformas necessá-
rias. A sociedade, deve exercer de maneira 
consciente seu direito de voto nas eleições 
futuras, elegendo candidatos comprome-
tidos com a agenda anticorrupção e com 
respeito aos valores éticos e democráti-
cos.

Com o empenho dos três Poderes e a 
participação e fi scalização ativa da socie-
dade, talvez possamos num futuro pró-
ximo reverter esse quadro para que haja 
um crescimento econômico expressivo, 
geração de empregos, diminuição na de-
sigualdade social e melhora na distribui-
ção de renda, o que leva ao fortalecimen-
to do Estado de Direito.

LUCAS ALEXANDRE DE ALMEIDA É 
ESTUDANTE DE DIREITO

O índice da percepção 
de corrupção no Brasil

De ressaca...
indevidamente, risco de acidente e tantos 
outros, não são raros os casos em que o 
cidadão vai trabalhar mergulhado em uma 
ressaca mais do que expressiva.

Esse tipo de comportamento é proble-
mático. Por mais que você acre-
dite que está tudo certo e nin-
guém vai perceber a realidade 
é bem diferente disso. Perda no 
desempenho profi ssional, falta 
de concentração, difi culdade 
de comunicação e tantos outros 
problemas acompanham, o pro-
fi ssional durante essa “fase”.

Valorize seu trabalho, res-
peite o ambiente e as pessoas 
que ali estão. Deixe de lado a 
ideia de que a ressaca é apenas 

um problema “seu”, pois tudo que compro-
mete seu trabalho deixa de ser algo apenas 
“seu” e, claro, pode ter consequências um 
tanto quanto desagradáveis para sua vida 
profi ssional.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito im-
portantes, e você pode entrar em contato 
pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfi l em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxi-
ma, se Deus quiser!

Preserve sua imagem, não exagere e, claro, respeite as 
pessoas que convivem com você. Manter a postura e evitar 
excessos é sempre benéfi co para as relações pessoais e 
profi ssionais, e isso deve ser encarado com seriedade. Não 
vale a pena comprometer coisas importantes por “enfi ar o 
pé na jaca”.

CLIC 
FINAL 

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

Ah, o fi m de ano. Período em que, nor-
malmente, as pessoas aproveitam e, claro, 
“enfi am o pé na jaca”. Não que isso aconte-
ça apenas nessa época do ano, mas parece 
que o clima festivo serve como “justifi cati-
va” para o exagero. Algo 
como no carnaval, mas 
com um ritmo mais, di-
gamos, “familiar” (ou 
nem tanto, dependendo 
da pessoa).

Esse ano peguei um 
“gancho” nessa parte. 
Por conta de um tra-
tamento de 12 meses 
entrei na regra do “zero 
álcool”, então, nem a 
cervejinha do natal e o 
espumante do ano novo não poder fazer 
parte do meu cardápio.

Não que eu exagere na bebida, ao 
contrário: procuro sempre me manter sob 
controle e sem pagar mico (claro, já vivi 
algumas situações de “vergonha etílica” 
na minha vida, mas em tempos remotos e 
casos raros, felizmente quando os celula-
res não fi lmavam ainda). Mas, infelizmente, 
muita gente não pensa dessa forma e exa-
gera com força e com vontade.

Além dos problemas normalmente en-
volvidos nesse tipo de situação, como os 
barracos, vergonhas, mensagens enviadas 

LUCAS ALEXANDRE DE ALMEIDA

É conhecida a animosidade do presidente 
Jair Bolsonaro e de seu séquito de radicais contra 
o meio cultural. Avesso ao esclarecimento, à ciên-
cia e ao livre pensamento, o governo federal tem se 
desdobrado em nomeações e medidas que visam a 
obstruir a atividade cultural, intervir em seus conte-
údos e estigmatizar seus representantes.

Desde a campanha eleitoral de 2018, o bolso-
narismo moveu campanha contra a Lei Rouanet, 
que permite a isenção parcial de tributos de empre-
sas que destinem os recursos à produção artística.

Não se tratava de aperfeiçoar os mecanismos, 
o que seria aceitável e, em certos aspectos, neces-
sário, ou de repensar a questão no contexto mais 
amplo das renúncias fi scais que se concedem a se-
tores os mais diversos da economia. Falava-se, no 
linguajar característico dos extremistas de redes 
sociais, em “acabar com a mamata”, que ofereceria 
farto dinheiro público a artistas famosos.

Muitos dos citados, aliás, jamais recorreram ao 
dispositivo. A motivação era ideológica e visava atin-
gir um meio em grande parte refratário às propos-
tas de Bolsonaro e identifi cado como propagador 
do “marxismo cultural”, uma fantasiosa articulação 
global para promover o comunismo.

O governo conseguiu, de fato, introduzir algu-
mas alterações na Rouanet (a principal a redução 
do limite de recursos) e mudou seu nome para Lei 
de Incentivo à Cultura. Em linhas gerais, o propósi-
to e os mecanismos básicos foram mantidos, o que 
impediu a paralisação de inúmeras instituições pú-
blicas, como museus, que se benefi ciam do patro-
cínio empresarial.

Agora, proponentes de projetos nas áreas de 
teatro, dança, artes visuais e economia criativa te-
mem que a Secretaria Especial da Cultura simples-
mente deixe de aprovar suas propostas a tempo, o 
que poderia acarretar a perda de patrocínios já en-
caminhados.

Mais de 200 projetos encontravam-se parados 
até 17 de dezembro no gabinete do secretário de 
Fomento, André Porciúncula. O prazo para que o 
capitão da Polícia Militar que ocupa o cargo assine 
as autorizações esgota-se no dia 30 deste mês.

Dado o histórico, justifi ca-se o clima de apre-
ensão no setor, que vê na mudança de perfi l de fun-
cionários da secretaria um sinal de que se retoma 
por caminhos tortos —como o da letargia decisó-
ria— a intenção inicial de investir contra o incentivo 
à cultura.

Editorial

Risco à cultura

FATOR DE
RISCO
O bispo de Sinop Dom Canisio Klaus, 69 

anos, e o bispo emérito da cidade Dom Gen-
til Delazari, 80, testaram positivo para o novo 
coronavírus. Em razão da idade avançada, 
Dom Gentil foi hospitalizado, mas seu qua-
dro é estável. Já Dom Canísio está fazendo o 
tratamento em casa, isolado. Os dois bispos 
compõem a Regional Oeste 2 da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

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 fi cará bem!

MEDIDAS AUSTERAS
O presidente do TCE, Guilherme Maluf, afi r-

mou que conseguiu enquadrar dentro da lei os 
gastos com salário após uma série de “medidas 
austeras”. No TCE, o limite prudencial de gastos 
com folha estabelecido na Lei de Responsabili-
dade Fiscal é 1,17% da receita corrente líquida. 
Até o começo do ano, o gasto chegava a 1,26%, 
o que gerou alerta dos conselheiros da própria 
Corte. Depois dos ajustes, o gasto fi cou em 1,08%. 
“No discurso de posse, disse que enquadraria o 
TCE na LRF novamente, mas imaginava e traba-
lhávamos para alcançar esse objetivo no fi nal do 
segundo ano”, disse Maluf.

Crédito: Arquivo pessoal

IMAGEM DO DIA

O governo conseguiu, de fato, introdu-
zir algumas alterações na Rouanet (a 
principal a redução do limite de recur-
sos) e mudou seu nome para Lei de 
Incentivo à Cultura

“ “

Ufa! O menino Heitor Maciel dos Santos, 2 anos, que estava desapare-
cido desde quinta, em uma chácara de Lucas do Rio Verde, foi encontrado 
vivo domingo pelos Bombeiros. A criança desapareceu enquanto dormia 
em um quarto. O garoto estava sozinho na região onde as buscas eram 
feitas, especifi camente em um aterro sanitário. Cães farejadores foram usa-
dos nas buscas. Uma pessoa ligou para o quartel dos bombeiros e disse que 
o garoto estava no antigo lixão da cidade.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Mauro comemora bloqueio de R$ 683
milhões: ‘acabar com roubalheira’
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes comemorou a deci-
são da Justiça em bloquear 
as contas do Consórcio VLT 
em até R$ 683 milhões e afir-
mou que a medida foi mais 
um importante passo para 
‘acabar com o pesadelo cau-
sado pela corrupção no Esta-
do’.

A ação foi movida pelo 
próprio Governo de Mato 
Grosso para ressarcimento 
aos cofres públicos pelo não 
término das obras do Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT) em 
2014.

A decisão foi tomada 
pelo juiz Bruno D’Oliveira 
Marques, que também prevê 
que o Consórcio seja respon-
sável pela posse, guarda, zelo, 
conservação e manutenção 
dos itens adquiridos sem uti-
lidade, como trilhos, material 
rodante e sistemas.

“Esse valor bloqueado é 
para garantir o futuro ressar-
cimento aos cofres públicos 
por todo o prejuízo causado 
pelo não término do VLT em 
2014. A ação foi movida pelo 
Governo de Mato Grosso. 
Mais um importante passo 
para acabar com esse pesa-
delo da roubalheira e da in-
competência”, disse o gover-
nador em suas redes sociais.

ALTERAÇÃO
Neste mês, o governa-

dor comunicou a população 
mato-grossense que, basea-
do em critérios técnicos, de-
cidiu abandonar o sonho de 
ter o VLT (Veículo Leve Sobre 
Trilhos) em Cuiabá e Várzea 
Grande e que o modal será 
substituído pelo BRT (Ônibus 
de Trânsito Rápido).

Ainda conforme o che-
fe do Executivo estadual, o 
edital para a modificação da 
obra já será lançado em maio 

de 2021 e que a ordem de 
serviço acontecerá em agos-
to, do mesmo ano, para que 
a obra seja concluída em dois 

VLT. Ação foi movida pelo próprio Governo para ressarcimento aos cofres públicos pelo não término das obras
Foto: Divulgação

Simulação do BRt na avenida do cPa, em cuiabá 

anos.
Durante a apresentação 

do estudo realizado pelo Go-
verno, o governador mostrou 

Fagundes usou R$ 199 mil, Fávaro, R$ 185 mil, e Jayme, 
R$ 61 mil

Foto: assessoria

DA REPORTAGEM

Os três senadores da 
bancada de Mato Gros-
so - Jayme Campos (DEM), 
Wellington Fagundes (PR) 
e Carlos Fávaro (PSD) - gas-
taram mais de R$ 445,6 mil 
em 2020, ano em que houve 
pouca atividade presencial 
no Congresso Nacional por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus.

Os valores são referen-
tes à cota para exercício da 
atividade parlamentar, ex-
cluindo outros gastos como 
consumo de material, Cor-
reios, auxílio-moradia e pes-
soal. De acordo com dados 
do Portal Transparência, 
Wellington foi o que mais 
utilizou da cota para exercí-
cio da atividade parlamen-
tar. Ele gastou R$ 199 mil.

Os maiores gastos fo-
ram com aluguel de imó-
veis para escritório político 
(R$ 91,8 mil); locomoção, 
hospedagem, alimentação 
e combustíveis (R$ 45,3 mil); 
aquisição de material de 
consumo (R$ 36,3 mil) e pas-
sagens aéreas (R$ 15,9 mil). 
Já Fávaro, que atuou por 

apenas seis meses como 
senador após a cassação de 
Selma Arruda (Podemos), 
gastou R$ 185 mil.

Segundo os docu-
mentos, foram R$ 68 mil 
com divulgação da ativida-
de parlamentar. Outros R$ 
54,3 mil foram para contra-
tação de serviços de apoio 
ao parlamentar. Fávaro 
ainda gastou R$ R$ 27,9 
mil com aluguel de imó-
veis para escritório político; 
R$ 18,9 mil em locomoção, 
hospedagem, alimentação 
e combustíveis e R$ 12 mil 
com passagens aéreas. O 
senador Jayme Campos foi 
o que menos gastou neste 
ano. Ao todo, foram R$ 61,6 
mil. Os maiores gastos do 
democrata foram com pas-
sagens áreas, no total de R$ 
40,7 mil, e aluguel de imó-
veis para escritório político, 
no valor de R$ 10 mil.

Hoje, o subsídio dos 
senadores é de R$ 33.763. 
Eles ainda possuem auxílios 
como pensões alimentícias, 
despesas médicas, entre 
outros, que, segundo o Se-
nado, por sua natureza, não 
podem ser divulgados.

COTÃO DO SENADO
Em ano de pandemia, senadores 
de Mt gastaram R$ 445,6 mil

Suas vendas Suas taxas

A SumUp chegou em Sinop!
Com a gente, quanto mais você vende,
menos você paga.

(66) 99976-1370

Vende mais de 10 mil reais 
por mês e quer conhecer 
nossas taxas?
Ligue:

• Nós vamos até você
• Oferecemos taxas personalizadas
• Entregamos a maquininha na hora

que a mudança do VLT para 
o BRT será amplamente mais 
econômica e viável para o Es-
tado.
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Revendas temem risco de produtores
não cumprirem contratos de entrega
DA REPORTAGEM

As lavouras de soja 
plantadas em Mato Grosso 
devem produzir quase 35,5 
milhões de toneladas do 
grão nesta safra. Cerca de 
66,5% já foram vendidos 
antecipadamente. A maior 
parte destas negociações 
foi feita ainda no primeiro 
semestre, quando os valo-
res pagos pela oleaginosa 
com entrega prevista para 
março do ano que vem gi-
ravam entre R$ 70 e R$ 90 
a saca. Valor até 60% abai-
xo do preço médio pratica-
do para os contratos com 
o mesmo vencimento, fe-
chados durante a primei-
ra quinzena de dezembro. 
Diferença que preocupa 
quem revendeu insumos 
para receber o pagamento 
em grãos.

É o caso do empresá-
rio Salazar Marquetti, que 
possui 11 lojas em regiões 
agrícolas de Mato Grosso e 
Rondônia. “A preocupação 
principal vem dessa dife-
rença de mercado entre 
quando foram efetuados 
os negócios para o que 
está acontecendo É uma 
diferença muito grande, e 
a revenda sempre traba-
lha muito ajustada. Nós 
mesmos já estamos com 
praticamente 100% do que 
‘foi feito no campo’, co-
mercializado junto com as 
tradings. Hoje não existe 
nenhum cliente que che-
gou para nós e disse ‘olha, 
vou ter problema, não vou 
poder entregar, não vou 
cumprir’. Então, com a 
soja a gente acredita que 
não vai ter problema… mas 
pode ocorrer, já que no 
meio da história sempre 

tem alguns que querem 
se aproveitar da situação”, 
comenta. O Conselho Es-
tadual das Associações 
de Revendas de Produtos 
Agropecuários, Cearpa-
-MT, confirma a apreensão 
e pede bom senso àqueles 
agricultores que – eventu-
almente – pensem em ju-
dicializar os contratos fir-
mados com antecedência.

“Eu acho que o mer-
cado tem que estar mui-
to maduro, tanto da parte 
das tradings, quanto da 
parte da distribuição e – 
principalmente – do pro-
dutor rural, que a princípio 
poderia se beneficiar de 
uma quebra de contratos 
e se beneficiar de preços 
maiores. Mas a consequ-
ência disso é muito grave 
né. O sistema de distri-
buição não suportaria um 
‘achout’ deste nível né. A 
gente fixou soja com as 

Foto: José RobeRto Gonçalves

Cerca de 66,5% já foram vendidos antecipadamente 

SOJA. Principal motivo: diferença entre atuais preços e os eram praticados à época que vendas foram feitas

tradings, entregamos e es-
tamos entregando os insu-
mos e precisamos receber 
a soja na sua totalidade. O 
contrato é para ser cum-
prido e a gente continuar 
operando em uma situ-
ação normal. O produtor 
tem que ter essa consci-
ência, honrar os seus com-
promissos. Eu acredito 
que é isso que vai acon-
tecer apesar desse gran-
de diferencial de preços”, 
analisa Antônio Botelho, 
que é empresário do setor 
e membro do conselho di-
retor do Cearpa-MT.

A preocupação com o 
risco de rompimento dos 
contratos não é uma re-
alidade apenas em Mato 
Grosso. Representante 
de uma revenda em Pato 
Branco, no oeste do Para-
ná, o agrônomo Luiz Gio-
vani Piovezana afirma que, 
por lá, o cenário é seme-

lhante.
“A respeito dos con-

tratos de soja, para a nos-
sa região aqui é um pou-
co preocupante devido ao 
preço que fugiu um pouco 
do patamar de onde ele 
vinha. Trabalhou na casa 
dos R$ 75, R$ 80/saca e foi 
onde o agricultor fez con-
trato desta próxima safra. 
Então, nos preocupa por-
que já há rumores de que 
alguns agricultores falam 
de não entregar estes con-
tratos lá na frente, devido 
à diferença do preço, que 
compensa pagar multas. 
A gente orienta para que 
ele entregue este contrato, 
tanto porque as cerealis-
tas e as revendas que tem 
contratos com as tradin-
gs, elas também têm que 
entregar (os grãos). Então, 
seria um problema muito 
sério se não entregasse”, 
conclui.

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

A chegada da pan-
demia ao Brasil mostra a 
importância de se ter uma 
reserva financeira para en-
frentar as adversidades. 
Com a chegada do fim do 
ano – e do décimo terceiro 
salário – o brasileiro tem a 
oportunidade de, com pla-
nejamento, ter mais tran-
quilidade em relação ao 
orçamento.

Diante desse contex-
to, a Agência Brasil con-
sultou alguns especialis-
tas, na busca por dicas de 
como conseguir montar 
uma reserva, mesmo em 
tempos de crise. Segundo 
eles, para isso, o primeiro 
e mais importante passo é 
pagar as dívidas que têm 
juros mais elevados.

“As reservas financei-
ras são, antes de tudo, im-
portantes para gastos im-
previstos. Por exemplo, em 
saúde ou no conserto do 
carro ou do imóvel”, afirma 
o economista e professor 
licenciado da Universidade 
de Brasília (UnB) Newton 
Marques. Especialista em 
educação financeira, ele 
sugere que, tendo um di-
nheirinho sobrando, as 
pessoas procurem, primei-
ro, quitar dívidas que, em 

função dos juros, estejam 
crescentes. 

“Quem receber o dé-
cimo terceiro salário pode 
utilizar da seguinte forma: 
pagar dívida que tem ju-
ros, consumir parte nas 
festas de fim de ano e 
guardar uma parte para 
gastos imprevistos em 
2021”, resume.

Conselheiro da Asso-
ciação Nacional de Execu-
tivos de Finanças (Anefac), 
Andrew Frank Storfer diz 
que a pandemia deixou 
uma lição importante para 
as pessoas: “todos pode-
mos viver gastando me-
nos”. Para ele, “existe um 
produto que todos deve-
riam comprar: a tranquili-
dade. 

Ter alguma reserva 
para imprevistos é sempre 
bom. Independentemente 
da pandemia, quem pode 
olhar para trás e dizer que 
não teve algum imprevisto 
nos últimos cinco anos? 
Que não teve de fazer um 
tratamento, comprar re-
médios; quem não teve 
geladeira ou TV quebrada? 
Quem não bateu um carro, 
ou teve de ir ao mecânico? 
O mesmo se pode dizer 
dos próximos cinco anos. 
Sempre há um imprevis-
to”, disse o conselheiro da 
Anefac.

CONTROLANDO

Especialistas apontam 
importância de se ter 
reserva financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU-MT
EXTRATO DO CONTRATO Nº80-2020

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu-MT, torna público o extrato do contrato 
Nº 80-2020 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Cotriguaçu-MT, 
e a empresa MAICO RIGOTTI EIRELI CNPJ 31.125.287/0001-47 advém da 
Tomada de Preço Nº10/2020 processo licitatório nº190/2020.
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU-
ÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER NO MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU-MT 
CONFORME PROJETO,  PLANILHAS E MEMORIAL DISCRITIVO, ATEN-
DENDO O CONVÊNIO 884026/2019’’. 
Vigência: O presente contrato vigorará a partir de 28/12/2020 até 25/06/2021, 
podendo ser prorrogado, na forma prevista no inciso II, do artigo 57, da Lei 
8666/93 e alterações posteriores.
Fornecedor: MAICO RIGOTTI EIRELI CNPJ 31.125.287/0001-47, residente em 
Av. Deputado Hitler Sansão, nº 130, modulo 01, Juina-MT, CEP 78.320-000.
Valor Global: R$ 461.349,05 (quatrocentos e sessenta e um mil trezentos e 
quarenta e nove reais e cinco centavos).

Cotriguaçu-MT, 23 de Dezembro de 2020.
Jair Klasner

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU -MT 
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

N° 68/2020
TOMADA DE PREÇO 008/2020  PROCESSO DE COMPRA Nº 129/2020

Termo de Rescisão Unilateral o Contrato  n°. N° 68/2020–, cujo objeto é a  ‘’TO-
MADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - MICRORREVESTIMENTO EM 
DIVERSAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMETOS, CONFORME PLANILHAS, MEMORIAL DES-
CRITIVO E PROJETO EM ANEXO’’ fi rmado entre o MUNICÍPIO DE MUNICÍ-
PIO DE COTRIGUAÇU – MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o n.º 34.465.309/0001-67, sediada à Av. Avenida 20 de Dezem-
bro, n° 725, Centro, Cotriguaçu-MT, CEP: 78330-000,, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal o Sr. JAIR KLASNER, brasileiro, casado, advogado, 
residente e domiciliado na Rua B, 50 Bairro Progresso, Cotriguaçu – MT, por-
tador da Carteira de Identidade de n. 966.945 SSP/MT e inscrito no CPF sob 
o n. 862.690.381-20, neste ato denominado DISTRATANTE, e do outro lado a 
empresa DIEGO MORELLO-EPP, inscrita no CNPJ com o n. 07.694.058/0001-
21, representada, neste ato, por Diego Morello, RG n° 8064955589 e CPF n° 
933.117.450-00, doravante designada DISTRATADA, conforme a seguir esti-
pulado:
CLÁUSULA PRIMEIRA –Fica rescindida Contrato  n°. 68/2020 –, cujo objeto é 
a ‘’TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - MICRORREVESTIMEN-
TO EM DIVERSAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, COM FORNECIMEN-
TO DE MATERIAIS E EQUIPAMETOS, CONFORME PLANILHAS, MEMORIAL 
DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO’’ fi rmado entre o MUNICÍPIO DE MU-
NICÍPIO DE COTRIGUAÇU – MT, e a empresa DIEGO MORELLO-EPP CNPJ 
07.694.058/0001-21, a partir desta data, com efi cácia condicionada à publica-
ção do extrato da presente rescisão.
CLÁUSULA SEGUNDA – A presente rescisão se dá por ato unilateral do MU-
NICÍPIO, pela NULIDADE CONTRATUAL, conforme Sumula 473 do STF, com 
supedâneo no art. 78, IV e XVIII C/C Art. 79 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – Verifi cada a conveniência para o Município e a inexis-
tência de prejuízo à empresa contratada, a rescisão opera-se de forma plena.
CLÁUSULA QUARTA – O foro contratual é o da Comarca de Cotriguaçu-MT. 

Cotriguaçu, 23 de dezembro de 2020. 
JAIR KLASNER

Prefeito MunicipalHOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2.020
A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu Pregoeiro Subs-
tituto, vem a público divulgar a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 077/2.020, Processo Administrativo nº 108/2.020, o qual 
teve como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MA-
NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, 
DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, tendo sido a empresa vencedora 
BG SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELE-
TRÔNICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 09.635.799/0001-67, com o valor 
global fi nal de R$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais).

Nova Xavantina – MT, 28 de dezembro de 2.020.
Walmir Arruda Costa

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2.020
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 Eletrônico nº 018/2.020, o qual teve por Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS CON-
DICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. Empresa habilitada e vencedora/
detentora: FRIOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS 
LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 36.850.598/0001-55, com o valor global de R$ 
205.924,77 (duzentos e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta 
e sete centavos).

Nova Xavantina – MT, 28 de dezembro de 2.020.
Walmir Arruda Costa

Pregoeiro Ofi cial

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendi-
mento 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 experiên-
cia em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrô-
nica;
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 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Estado de Mato Grosso, terça-feira, 29 de dezembro de 2020 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 001/2020

O Município de Vera – MT, através de sua Comissão Per-
manente de Licitação, torna Público para conhecimento 
dos interessados, que realizará às 08h00min. (Horário Lo-
cal), do dia 28 de Janeiro de 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera 
- MT, abertura da CONCORRÊNCIA Nº 001/2020, do tipo 
MELHOR OFERTA, para a CONCESSÃO REMUNERADA 
DE USO DE BEM PÚBLICO (ESPAÇO LOCALIZADO NA 
PRAÇA 13 D MAIO, COM APROXIMADAMENE 250m�) 
PARA A EXPLORAÇÃO DO RAMO DE LANCHONETE 
E/OU SIMILAR, PARA O ATENDIMENTO DO PÚBLICO 
GERAL, conforme descritos no Termo de Referência, parte 
integrante do Edital. O edital completo poderá ser retirado 
no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na 
Prefeitura Municipal de Vera - MT, no Departamento de 
Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro 
Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no 
horário de atendimento das 07:00 às 13:00 horas.Informa-
ções poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou 
via e-mail: licitacaovera@gmail.com.

Vera – MT, 28 de dezembro de 2020.

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA
Presidente da CPL – Portaria nº 020/2020

O Sr. Nildo Lima de Queiroz, inscrito no CPF sob o n° 
198.374.889-72 proprietário da Fazenda Zancanaro loca-
lizada no distrito de Agua Limpa, no Município de Nova 
Ubiratã - MT. Torna público que requereu perante a SEMA 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente do estado de Mato 
Grosso, Licenciamento Ambiental (LP, LI e LO) para ativi-
dade de irrigação nesta propriedade. Não foi determinado 
a necessidade de EIA/RIMA.

O SR. DARCI CAMARGO, pessoa física, devidamente ins-
crito no CPF sob nº 021.905.249-20 proprietário da Fazen-
da Branca localizada no município de General Carneiro. 
Torna público que requereu perante a SEMA Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente do estado de Mato Grosso, 
Licenciamento Ambiental (LP, LI e LO) para atividade de 
irrigação nesta propriedade. Não foi determinado a neces-
sidade de EIA/RIMA.

 

 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
INSCRIÇÃO N° 050/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público a todos os interessados que a empresa CLINICA E MICROCIRURGIA 
DE OLHOS LTDA-EPP, com CNPJ nº 26.795.401/0001-79, fora julgada APTA ao 
EDITAL N° 028/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 011/2020 para os serviços 
médicos, no segmento de “CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E CIRURGIAS DE 
CATARATA”, do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos 
legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 28 de dezembro de 2020. 
                                                JESSICA DAYANE MULTA 
                                                        Presidente - CPL 
 
                                               ALINE VANESSA MOCHI 
                                               Secretária Executiva - CISVP 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT  

RESULTADO TOMADA DE PREÇO 05 / 2020 
Na data de 21/12/2020 as 830 Horas, Foram abertas as propostas Referente a 
licitação supra  
citada: E devidamente acompanhada por esta comissão de licitação, estamos 
assim de acordo com as normas legais vigentes. Tendo como vencedor o 
listado abaixo. 

4783 123 SOLAR PLACAS LTDA 
CNPJ:04.645.332/0001-84 

R$ 1.500.000,00 

 
SEQ: 01, CODIGO: 75539, DESCRIÇÃO: CONTRATACAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUCAO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE USINAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
ONGRID, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO 
EXECUTIVO APROVAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE 
ENERGIA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS, A INSTALAÇÃO, A EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À 
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, MANUTENÇÃO, SUPORTE 
TÉCNICO E  TREINAMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE 
CONHECIMENTO DA INSTALAÇÃO PARA SERVIDORES, A 
EXECUÇÃO SERA DE ACORDO COM O PROJETO BASICO. MARCA: 
123 Solar Placas LTDA, QTDE: 01, V. UNITÁRIO R$ 1.500.000,00. 
TOTAL DO VENCEDOR R$ 1.500.000,00 

NOVA GUARITA - MT, 28 de dezembro de 2020. 
GRACIELA SCHUSTER 

Presidente CPL 

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 192/2020
OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem ADITAR o valor mencionado na Cláusula 
terceira do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 192/2020, 
que tem como o objeto o seguinte: Contratação de empresa 
especializada para pequenas construções reparos e reformas em prédios 
públicos e rotatória de acesso  de interesse de diversas secretarias do 
município de Marcelândia/MT, Conforme Planilhas Orçamentária e 
Projeto Planta da Tomada de Preços nº 006/2020. CONTRATADA: J V 
CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO EIRELI. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR DA ADIÇÃO: R$ 3.705,16 
(três mil, setecentos e cinco reais e dezesseis centavos). DATA 
ASSINATURA: 21/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 014/2020

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o prazo da execução mencionado na 
Clausula Quarta e o prazo da vigência mencionado na Clausula Quinta do 
Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 038/2019, que tem como 
o objeto o seguinte: Contratação de empresa especializada para 
execução de obra de implantação e pavimentação asfáltica na Avenida 
dos Pioneiros no município de Marcelândia/MT, referente a Concorrência 
Pública nº 001/2019. CONTRATADA: BR PAVING CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. PRAZO DE EXECUÇÃO: 15/05/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
15/06/2021. DATA ASSINATURA: 18/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem SUPRIMIR o valor mencionado na Cláusula 
terceira do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 014/2020, 
que tem como o objeto o seguinte: Contratação de empresa 
especializada para a execução de obra de pavimentação asfáltica na 
Estrada Boiadeira Trecho I (Nordeste e Sudeste) e Trecho II (Nordeste), 
Rua Caldato e rotatória de acesso a MT 320 no Setor Industrial e diversas 
ruas da Vila Izabel no município de Marcelândia/MT, Conforme Planilhas 
Orçamentária e Projeto Planta da Tomada de Preços nº 002/2020. 
CONTRATADA: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR DA 
SUPRESSÃO: R$ 1.980,75 (um mil, novecentos e oitenta reais e setenta 
e cinco centavos). DATA ASSINATURA: 18/12/2020.

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 117/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2019

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o prazo da execução mencionado na 
Clausula Quarta e o prazo da vigência mencionado na Clausula Quinta do 
Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 117/2020, que tem como 
o objeto o seguinte: Execução da obra de pavimentação asfáltica em ruas 
do Jardim Vitória, jardim Pioneiros, Vila dos Trabalhadores, Vila 
Esperança, e no Cemitério Municipal na Cidade de Marcelândia/MT, 
Conforme Planilhas Orçamentária e Projeto Planta da Tomada de Preços 
nº 005/2020. CONTRATADA: BR PAVING CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. PRAZO DE EXECUÇÃO: 15/06/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
29/06/2021. DATA ASSINATURA: 18/12/2020.

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o prazo da vigência mencionado na 
Clausula Quinta do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 
162/2020, que tem como o objeto o seguinte: Contratação de empresa 
especializada para executar a obra de construção de cobertura para 
abrigo na chegada das ambulâncias no Hospital Maria Zélia no Município 
de Marcelândia/MT, referente a Dispensa de Licitação nº 019/2020. 
CONTRATADA: HIAGO CARVALHO MELLO – MEI. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
31/03/2021. DATA ASSINATURA: 21/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 162/2020

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 183/2020
OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o prazo da execução mencionado na 
Clausula Quarta e o prazo da vigência mencionado na Clausula Quinta do 
Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 183/2020, que tem como 
o objeto o seguinte: Execução da obra de construção de guia (meio fio) e 
Sarjeta, conjugados de concreto em ruas da Vila Isabel, estrada Boiadeira 
Trecho I e estrada Boidadeira Trecho II, na Cidade de Marcelândia/MT, 
referente a Tomada de Preços nº 008/2020. CONTRATADA: BR PAVING 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. PRAZO DE EXECUÇÃO: 31/03/2021. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 31/03/2021. DATA ASSINATURA: 18/12/2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2020

Nova Mutum-MT, 28 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de luvas de 
procedimentos para uso nas unidades de saúde do município de Nova 
Mutum – Tipo: Aberto e Fechado Disputa: menor lance por ITEM – Data de 
abertura: 08 de janeiro de 2021. Horário: 10h00min – Local: 
www.bl l .org.br Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

AVISO DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 011/2020

Nova Mutum, 28 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Antono Carlos de Borja Santos

TOMADA DE PREÇOS N° 047/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Comissão 
Técnica de Habilitação e Avaliação de Projetos no uso de suas atribuições 
legais, em especial a Portaria Municipal nº 050, de 29 de outubro de 2020, 
torna pública a homologação do pedido de desistência do Sr. Vinicius 
Fantinel Heil (CPF: 053.269.561-52) sobre o EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO denominado de “OLHARES E IMAGENS”, na modalidade 
premiação, a qual poderá ser examinada no site eletrônico do Município: 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais/lei-aldir-blanc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente em exercício da CPL

CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL DE SELEÇÃO N° 003/2020

Carine Cantini Ledur

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 
para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 
questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 
trabalhos relativos à fase de julgamento das propostas de preços no dia 
29.12.2020 às 08:00 horas. Nova Mutum - MT, 28 de dezembro de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller

Bruna Tommasini
Izabel Cristina Diniz Rezende de Quadros

Debora Marchesan Bonini

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2020

Pregoeiros

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 096/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

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 096/2020.

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
BOMBA SUBMERSA 7,5HP PARA O POÇO ARTESIANO DO PARQUE 
ECOLÓGICO MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. FINALIDADE: a presente 
contratação de empresa para fornecimento de bomba submersa 7,5HP 
para garantir o funcionamento do serviço de irrigação do parque 
ecológico e o abastecimento de banheiros e locais de convivência e 
oxigenação da água do lago. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II 
da Lei 8.666/93. CONTRATADA: A. GOMES DE MENEZES EIRELI, 
CNPJ Nº 10.931.759/0001-41. VALOR GLOBAL: R$ 9.308,00 (nove mil, 
trezentos e oito reais). VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 094/2020 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO 
D E  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 
SOLICITANTES.' CONFORME A SEGUIR, EMPRESA VENCEDORA: 
BIDDEN COMERCIAL LTDA. CNPJ/CPF Nº 36.181.473/0001-80 ITENS 
VENCEDORA - 845053 - R$14,24, - 845052 - R$12,00, - 845061 - 
R$6,50, - 845069 - R$7,67, - 845068 - R$7,67, - 845067 - R$31,76, 
VALOR TOTAL VENCEDORA: R$ R$6.040,44.  EMPRESA 
VENCEDORA: CONTAINER CONSTRUCOES E PISCINAS EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 23.505.015/0001-07 ITENS VENCEDORA - 845054 - 
R$6,50, - 845055 - R$90,00, - 845056 - R$1.000,00, - 845057 - R$88,00, - 
845058 - R$140,00, - 845066 - R$716,00, - 845063 - R$25,00, - 845064 - 
R$8,00, - 845065 - R$27,90, - 835836 - R$41,00, - 845072 - R$736,00, - 
845071 - R$584,00, - 845070 - R$74,60, - 845075 - R$737,00, VALOR 
TOTAL VENCEDORA: R$ R$72.340,60. EMPRESA VENCEDORA: 
AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 19.876.529/0001-00 ITENS VENCEDORA - 845059 - 
R$11,00, - 845062 - R$11,95, VALOR TOTAL VENCEDORA: R$ 
R$2.206,75. EMPRESA VENCEDORA: CLORO MATO GROSSO LTDA 
CNPJ/CPF Nº 33.687.278/0001-38 ITENS VENCEDORA - 845060 - 
R$7,08, VALOR TOTAL VENCEDORA: R$ R$1.486,80. VALOR TOTAL 
GERAL: R$82.074,59.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2020

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 29/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO DE PASSEIO ZERO KM COM NO MINIMO 7 (SETE) 
LUGARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.' CONFORME A SEGUIR, EMPRESA 
VENCEDORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 
CNPJ/CPF Nº 01.016.616/0001-13 ITENS VENCEDORA - 845087 - 
R$105.200,00, VALOR TOTAL VENCEDORA: R$ R$105.200,00. VALOR 
TOTAL GERAL: R$105.200,00.
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DA REPORTAGEM

Na busca de permane-
cer dentro do G4 da Série B, 
atualmente com 50 pontos, o 
Cuiabá vai enfrentar o Cruzei-
ro nesta terça (29), às 20h30, 
na Arena Independência, em 
Belo Horizonte. O Dourado 
tem alguns desfalques im-
portantes para a partida. O 
lateral-esquerdo Romário e 
o volante Auremir estão sus-
pensos pelo terceiro cartão 
amarelo. Alexandre Melo, jo-
vem que veio do Vasco, deve 
fazer sua estreia na lateral es-
querda.

O técnico Allan Aal tem 
outros problemas. O volante 
Rafael Gava sentiu novamen-
te lesão muscular na coxa, 
logo no início da última par-
tida – derrota contra o Náuti-
co fora de casa – e não viajou 
com a equipe. O meia Elvis, 
principal jogador na tempo-
rada, segue em transição fí-
sica e só deve voltar diante o 
Juventude, no primeiro jogo 

SÉRIE B

Auremir, Romário e 
Gava desfalcam Cuiabá 
contra o Cruzeiro

Elenco em treinamento antes da viagem para Belo 
Horizonte 

Foto: AssCom/DourADo

de 2021.
Em contrapartida, o vo-

lante Matheus Barbosa e o 
meia Diego Jardel estão de 
volta. Barbosa está sem jo-
gar desde o dia 18 de novem-
bro, em duelo contra o Grê-
mio, pelas quartas de final 
da Copa do Brasil, em Porto 
Alegre. Jardel fez seu último 
jogo na eliminação para o Lu-
verdense nas quartas de final 
do estadual, no dia 9 de de-
zembro, na Arena Pantanal. 
Posteriormente ele se ma-
chucou em um treino.

Nenê Bonilha, que en-
trou no lugar de Rafael Gava 
no último jogo, mas mesmo 
assim saiu no intervalo com 
dores musculares, já retornou 
aos treinos com bola e está 
apto para a partida.

Um provável time é: 
João Carlos; Lucas Ramon, 
Ednei, Anderson Conceição 
e Alexandre Melo; Pierini, 
Matheus Barbosa e Felipe 
Ferreira (Diego Jardel); Marci-
nho, Felipe Marques e Elton.

Como viajar com seu cachorro ou
gato de carro, ônibus e avião?

DA REPORTAGEM

Muita gente se pergun-
ta quais são as regras para se 
viajar de carro, ônibus e avião 
com um cachorro ou gato. 
Por isso, vamos com algumas 
dicas importantes sobre via-
gem com nossos pets. Antes 
de viajar com o seu cachorro 
ou gato, seja de carro, ônibus 
ou avião, é importante que 
você converse com seu médi-
co veterinário.

O ideal é que ele exami-
ne seu pet para ter certeza de 
que está tudo ok com a saúde 
dele. Outro ponto a ser con-
versado é sobre eventuais en-
joos, muito comuns em via-
gens. O profissional poderá 
indicar medidas preventivas 
para que seu bichinho não 
passe mal durante o trajeto.

Outra dica: se você está 
pensando em viajar com o 
seu pet, é importante que 
você responda mentalmen-
te algumas perguntas como: 
meu cachorro/gato já andou 
de carro? Se sim, ele gosta da 
experiência ou fica extrema-
mente estressado/agitado? 
Ele está acostumado com 
bolsas e caixas de transporte? 
Meu pet se sente à vontade 
em locais estranhos com pes-
soas diferentes? Ele é um pet 
sociável e que irá curtir a via-
gem tanto quanto eu? Meu 
pet é amigável com outros 
pets e outras pessoas? Meu 
pet apresenta comportamen-
tos indesejáveis e que podem 
acabar incomodando outras 
pessoas (como latir/ miar ex-
cessivamente, fazer suas ne-
cessidades em qualquer lu-
gar, destruir objetos etc.)?

A ideia de levar nosso 
bichinho com a gente em via-
gens é maravilhosa, mas ela 
só será realmente maravilho-
sa na prática se nosso cachor-
ro ou gato estiver tão confor-
tável com a situação quanto 
a gente. Se você avaliar que 
talvez ele acabe não curtin-
do tanto a viagem ou possa 
apresentar alguns compor-
tamentos indesejados, talvez 
seja melhor repensar sua via-
gem com seu pet, caso con-
trário, a situação pode acabar 
não sendo uma experiência 
bacana nem para você, nem 

para ele. No caso de viagem 
com gatos, é importante ter 
ainda mais cuidado, já que 
os felinos raramente se sen-
tem seguros em ambientes 
desconhecidos, o que pode 
acabar resultando em um es-
tresse enorme para o gatinho, 
afetando sua saúde.

A forma mais segura 
de se viajar com cachorros e 
gatos é garantindo que eles 
estão presos. Assim, em ca-
sos de freadas bruscas ou 
colisões, os pets estarão pro-
tegidos. Para cachorros até 10 
kg, uma ótima opção são os 
assentos. Eles ficam presos 
pelo cinto de segurança do 
carro e o pet fica preso ao as-
sento pela coleira. Para cães 
que pesam mais de 10 kg, o 
cinto de segurança para cães 
é o ideal. Ele irá garantir que o 
cachorro ficará seguro e con-
fortável durante a viagem.

Outra opção, ótima para 
gatos, são as caixas e as bolsas 
de transporte, disponíveis em 
diferentes tamanhos, forma-
tos, cores e materiais. No en-
tanto, se seu gato não estiver 
acostumado a utilizá-la, é im-
portante que você introduza 
a caixa ou bolsa de transporte 
no dia a dia do animal antes 
da viagem. Passeie algumas 
vezes com o gato dentro da 
caixa e a deixe pela casa para 
que ele possa se acostumar 
com ela. Assim, ele não se 
sentirá desconfortável e com 
medo na hora de viajar den-
tro da caixinha.

Durante a viagem, é im-
portante que você faça diver-
sas paradas para que seu pet 
possa beber água, fazer suas 
necessidades e gastar um 
pouco de energia. Além dis-
so, devemos nos atentar para 
a temperatura de dentro do 
carro. Se a viagem acontecer 
em um dia de sol, não hesite 
em ligar o ar condicionado 
ou abrir os vidros para que a 
temperatura não fique tão 
alta.

Além disso, é importan-
te entrar em contato com a 
empresa antes da data da 
sua viagem para tirar todas as 
dúvidas. Isso porque algumas 
empresas possuem normas 
específicas como, por exem-
plo, a obrigatoriedade do pet 

Foto: DivulgAção

Cães podem ser carregados em caixas de viagem 

FÉRIAS. Algumas dicas são importantes para garantir a 
segurança do seu pet

ocupar um assento ao lado de 
seu dono. Algumas empresas 
exigem que o a pessoa com-
pre a passagem do cachorro 
ou gato para que ele ocupe o 
assento ao seu lado. Outras, 
não possuem essa regra e 
permitem que o pet fique no 
colo do tutor (dentro da caixi-
nha de transporte, claro). Ain-
da, é importante avisar que 
você estará com seu bichinho, 
já que, normalmente, existe 
um número limite de pets 
que podem ser transportados 
por viagem – e caso esse limi-
te tenha sido atingido, você 
provavelmente não poderá 
embarcar naquele ônibus.

AVIÃO
Para viajar de avião com 

seu cachorro ou gato, é im-
portante estar atento às re-
gras da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) e, tam-
bém, às regras da companhia 
aérea com a qual você irá via-
jar, pois cada companhia ado-
ta regras próprias.

Para que seu pet viaje 
na cabine junto com você, 
ele precisa pesar menos de 
10 kg com a caixa de trans-
porte (essa regra pode variar 
de acordo com a companhia). 
Se ele for viajar no porão da 

aeronave, não se esqueça de 
identificar com uma plaqui-
nha tanto o seu pet, quanto 
sua caixa de transporte.

Uma observação impor-
tante: algumas companhias 
aéreas não transportam ca-
chorros de determinadas ra-
ças. Portanto, por mais que 
seu cão esteja com as vacinas 
em dia e com atestado de boa 
saúde, ele poderá ser impe-
dido de viajar caso sua raça 
esteja entre as proibidas por 
aquela companhia.

Em voos internacionais, 
é extremamente importante 
que você, além de contatar 
a empresa aérea, se informe 
sobre as regras do país de 
destino. Isso porque alguns 
países possuem regras espe-
cíficas (como a necessidade 
do peludinho passar pelo pe-
ríodo de quarentena antes de 
entrar no país) que podem 
acabar impedindo que você 
desembarque com seu ca-
chorro ou gato. Além disso, é 
importante se informar sobre 
as especificações da caixa de 
transporte na qual seu pet 
viajará. Ou seja, ele não pode-
rá viajar em qualquer caixa de 
transporte, por isso, antes de 
comprar uma, verifique se ela 
atende tais especificações.
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