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SÁBADO

ESTUPROU A
EX-ESPOSA E
A MANTEVE
EM CÁRCERE

ESCOAMENTO
DE GRÃOS
DEVE CRESCER
20% EM 2021

PARTIDO QUER
CASSAÇÃO DE
MICHELLY POR
COMPRA DE VOTOS

TIME PODE
CHEGAR A 3
FINAIS NUMA
SÓ TEMPERADA

JUARA MT/PARÁ CUIABÁ PALMEIRAS

OLHO NA LIBERTADORES

Exportações
aquecidas
e arroba
valorizada

Cuca deve
Poupar seus
titulares
em clássico

Um ano com saldo posi-
tivo, apesar dos elevados 
custos de produção e dos 
impactos causados pela 
pandemia – especial-
mente durante o pri-
meiro semestre. Assim 
foi 2020 para o pecua-
rista mato-grossense, 
que – diante dos preços 
recordes dos grãos – 
diminuiu em 13,87% a 
quantidade de bovinos 
confi nados.              Página  - 4

“All in” é um termo utilizado no 
pôquer que signifi ca apostar to-
das as fi chas. É exatamente o que 
pode fazer o Santos, totalmente 
focado em uma vaga na fi nal – e 
obviamente no título – da Liber-
tadores. Com a volta da semifi nal 
contra o Boca Juniors batendo na 
porta, o técnico Cuca avalia mais 
uma vez preservar titulares no 
Campeonato Brasileiro, em clara 
prioridade ao torneio sul-ameri-
cano.                                 Página  -6

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

MAIS BARATO

IPVA tem
variação
negativa
de 3,48%

O consumidor terá um 
pequeno desconto no pagamen-
to do IPVA. Neste ano, ele está 
em média, 3,48% mais barato 
do que o valor pago durante o 
ano passado. Isso porque o valor 
venal dos veículos teve variação 
negativa, impactando direta-
mente no tributo cobrado.               

   Página - 6

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

A gestão do governador Mauro Mendes concluiu 64 obras de pavimentação, restauração 
e construção de pontes em Mato Grosso desde o início da atual gestão, nos últimos dois 
anos. Foram 1,3 mil km de obras e melhorias de infraestrutura rodoviária que benefi cia-
ram milhares de mato-grossenses de todas as regiões.                                 Página -3

64 obras de pavimentação e
restauração foram entregues

2 ANOS DE MANDATO
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Independentemente de quem a tenha 
vencido, necessário se faz, um alinha-
mento político

A política e seus meandros; finda-
da uma eleição política partidária, in-
dependentemente de quem a tenha 
vencido, necessário se faz, um alinha-
mento político, para que a população 
principalmente as das regiões periféri-
cas possam receber melhorias estrutu-
rantes.

Com visão altruísta, o deputado Eli-
zeu Nascimento (PSL), alinhado com 
seu irmão, o vereador Cezinha Nasci-
mento (PSL), visitaram recentemente 
o Prefeito de Cuiabá Emanuel Pinhei-
ro (MDB), objetivando, a retomada das 
obras da UBS “Unidade Básica de Saú-
de” do Bairro Doutor Fabio II,  indica-
ção esta   do Elizeu Nascimento (PSL), 
quando ainda era vereador por Cuiabá, 
portanto, este pleito se arrasta há mais 
de 5 anos.

Esta obra abandonada, foi objeto 
de cobrança pelo vereador na época 
Elizeu Nascimento, para que a mesma 
fosse retomada, desta forma, ameni-
zaria a dor e sofrimento de milhares 
de pessoas carentes que moram na 
periferia da Capital, e que necessitam 
se deslocar até o centro, em busca de 
atendimento médico.

Para que a população possa enten-
der a importância de uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS); esta unidade, 
representa a porta de entrada prefe-
rencial do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Este posto de Saúde, poderá aten-
der até 80% dos problemas de saúde 
da população, sem que haja a necessi-

dade de encaminhamento para outros 
serviços, como emergências e hospitais.

Vale ressaltar, que nas UBSs, os pro-
fissionais do Mais Médicos nela atuam, 
estes compõem as equipes de saúde 
da família com enfermeiros, dentistas 
e agentes de saúde. Estes profissionais, 
em sua maioria, são especialistas em 
medicina de família e comunidade, por-
tanto voltados a atender pessoas caren-
tes e de baixa renda.

Os irmãos Nascimento, em visita ao 
prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), além 
da retomada da obra da (UBS), também 
foram elencados: retomada das obras 
de pavimentação asfáltica  das ruas  
do Bairro Altos da Serra II; construção 
da ponte de concreto que liga o Bairro 
Planalto ao Bairro Altos da Serra II, e a 
ponte que liga o Bairro Planalto ao Bair-
ro Novo Horizonte; Conclusão da refor-
ma do Posto de Saúde do Bairro Novo 
Horizonte (85 mil reais em emenda do 
Deputado Elizeu Nascimento).

Continuação: Pavimentação asfáltica 
das ruas do Bairro Planalto, Novo Hori-
zonte, Sol Nascente, Jardim Eldorado 
(recursos do BNDS); retomada das obras 
de duplicação da Avenida dos Trabalha-
dores, conclusão da pavimentação as-
fáltica do Bairro Guaicurus e finalmente 
a reforma da escola Municipal Juscelino 
Reinneres, no Bairro Novo Horizonte en-
tre outros.

Os irmãos Nascimento, agradeceram 
ao prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), 
pela acolhida aos mesmos, e pela dis-
posição em atender as suas solicitações; 
com a retomada das obras citadas, mos-
trando assim, estar também preocupa-
do com as regiões periféricas da Capital.

LICIO ANTONIO MALHEIROS É GEÓGRAFO

Alinhamento político

Mostrando seu pior lado...
Infelizmente algumas pessoas aca-

bam utilizando a internet para se “sol-
tar” e acabam mostrando seu pior lado. E 
isso não vai mudar. O que me leva a dizer 
isso? Mais de duas décadas e meia de in-
ternet, acompanhando a forma com que 

as pessoas interagem 
com os outros quando 
estão “protegidos” pela 
tecnologia.

Minha recomenda-
ção, então, é saber com 
quem e até que ponto 
vale a pena discutir. Se 
você perceber que a 
pessoa tem conteúdo, 
argumentos e está dis-

posta a encarar uma discussão civilizada 
e construtiva, siga em frente, caso contrá-
rio, abandone o “barco”. É muito melhor 
deixar o outro contar vantagem e poupar 
seu tempo e sua paciência que tentar 
conversar com alguém que está disposto 
a baixar o nível para defender seu ponto 
de vista.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!

Diferente do que muitos imaginam a internet não é uma terra 
sem lei. Se você encontrar algo fora do padrão, denuncie. Se 
cada um fizer sua parte, tanto no que diz respeito à manter o 
“nível” quanto a denunciar o que exceder os limites, tere-
mos, no futuro, um ambiente virtual um pouco melhor de se 
conviver.

CLIC 
FINAL 

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

Desde pequeno ouço o conselho de 
que não se deve discutir política e reli-
gião. O motivo? A maior parte das pes-
soas conhece apenas o que atualmente 
acredita e defende, e adota posturas de 
paixão futebolística ao debater o tema. 
Em linhas gerais é raro 
encontrar quem co-
nheça e esteja dispos-
to a ter uma conversa 
saudável sobre temas 
delicados.

Mas a internet aca-
bou alimentando o 
pior dos lados do ser 
humano. Se alguns já 
se inflamam ao falar 
sobre esses assuntos pessoalmente, ima-
gine então sem estar cara a cara e poden-
do dizer o que bem quer.

Não é de hoje que isso tem aconte-
cido, mas com o passar do tempo, a po-
pularização da internet e o aumento da 
exposição das mais variadas situações na 
grande rede faz com que as discussões se 
tornem algo corriqueiro e inflamado.

A sensação de “terra sem lei” faz com 
que tudo se torne ainda mais intenso. Em 
uma discussão frente a frente existem as 
chances de a coisa acabar em pancada-
ria, de represálias, de intervenção poli-
cial e por aí vai. Na internet não, tudo se 
resume ao bate boca, às provocações, às 
ofensas.

LICIO ANTONIO MALHEIROS

Está nas mãos dos 11 ministros do Supremo Tribu-
nal Federal —entre os quais apenas 2 magistradas— de-
liberar, ainda que indiretamente, sobre um dos princi-
pais entraves para a punição de feminicidas no Brasil: o 
argumento de legítima defesa da honra.

Apesar de ultrapassado e ultrajante, esse tipo de 
defesa, que busca absolver o acusado apelando para a 
sua honra marital ou outra estultícia que o valha, con-
vence por vezes os júris populares. O termo se popula-
rizou em 1979 no primeiro julgamento de Doca Street, 
que assassinara sua companheira, Ângela Diniz, com 
quatro tiros. À época, o primeiro júri deu pena irrisória 
ao homicida —que, em 1981, foi submetido a um novo 
júri, após a anulação do primeiro.

Pela Constituição, ao Tribunal do Júri compete jul-
gar os crimes dolosos contra a vida. Por se tratar dos 
delitos que mais chocam a comunidade, ou assim de-
veriam, a Carta deixa a decisão a cargo de cidadãos não 
togados, garantindo-lhes a “soberania dos veredictos”.

O que está em jogo no STF é se tribunais, em recur-
so, podem ordenar que um novo júri seja realizado após 
absolvições decididas de forma manifestamente con-
trária às provas presentes nos autos. Tal prática encontra 
amparo no Código de Processo Penal desde 1948.

A controvérsia atual reside na possibilidade de o 
júri ser anulado quando absolve mesmo reconhecendo 
que o crime ocorreu e que o acusado foi o autor. Re-
forma de 2008 na lei instrui que o júri seja questionado 
primeiro se o fato criminoso ocorreu, depois se o réu é 
seu autor ou dele participou e, em seguida, “se o acusa-
do deve ser absolvido”. O perigo mora nos casos em que 
se responde afirmativamente às três perguntas —e à úl-
tima após apelos da defesa por piedade ou clemência.

No caso concreto em debate no STF, um homem 
foi absolvido de tentativa de homicídio pelo fato de a 
vítima ter sido responsável pelo assassinato de seu ente-
ado. O que a corte decidir valerá para todos os processos 
futuros similares. Recentemente, a Primeira Turma, mu-
dando entendimento anterior, decidiu por 3 a 2 rejeitar 
a realização de um novo júri contra um acusado de ten-
tar matar a esposa com golpes de faca —seus advoga-
dos alegaram a defesa da honra.

Trata-se, pois, de questão delicada a envolver o ins-
tituto problemático do Tribunal do Júri, que ao menos 
em tese é cláusula pétrea da Constituição. Espera-se 
que o Supremo e, se necessário, o Congresso saiba con-
trolar na lei as distorções que resultam em impunidade 
e violência contra mulheres.

Editorial

Limites do perdão

QUE FASE!
O treinador Marcelo Chamusca, que dei-

xou o time do Cuiabá na mão em meio a duas 
competições importantes, foi demitido do 
Fortaleza na quinta (7). A demissão veio após 
uma nova derrota, desta vez por 1 a 0, para o 
Sport. No período em que Chamusca treinou o 
time cearense, foram quatro derrotas, quatro 
empates e apenas uma vitória - a equipe não 
vence há seis partidas. O curioso é que, en-
quanto o desprezado Cuiabá se mantém com 
chances de subir para a Série A, o Fortaleza 
corre o risco de cair para a B.

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!

CHANCES
REMOTAS
O MDB não trabalha com a possibilidade de 

lançar o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, 
como candidato a governador do Estado, nas 
eleições de 2022. A informação é do deputado 
estadual Romoaldo Jr. Segundo ele, é remota a 
possibilidade de disputa, principalmente por-
que o prefeito quer concluir o mandato, que teve 
início este ano e só encerra em 2024. “Emanuel 
quer terminar o mandato dele, fazer um segundo 
mandato melhor que o primeiro. O compromisso 
dele é aqui em Cuiabá, ficar até o final”, disse.

Crédito: Portal Sorriso

IMAGEM DO DIA

Espera-se que o Supremo e, se neces-
sário, o Congresso saiba controlar na 
lei as distorções que resultam em im-
punidade e violência contra mulheres
“ “

Dois jovens supostamente tentaram roubar uma papelaria na Avenida Tan-
credo Neves, nas proximidades do bairro Bela Vista, em Sorriso. Um deles anun-
ciou o crime, exibiu um simulacro de pistola, mas desistiu do assalto. A PM foi 
acionada e obteve informações sobre a característica da dupla. Segundo o aten-
dente da papelaria, um dos rapazes levantou camiseta e mostrou o simulacro. 
O atendente ficou assustado e, posteriormente, o homem abaixou a camisa e 
disse que se tratava “de uma brincadeira”.
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64 obras de pavimentação e
restauração foram entregues
DA REPORTAGEM

A gestão do governa-
dor Mauro Mendes concluiu 
64 obras de pavimentação, 
restauração e construção de 
pontes em Mato Grosso des-
de o início da atual gestão, 
nos últimos dois anos. Foram 
1,3 mil km de obras e melho-
rias de infraestrutura rodovi-
ária que beneficiaram milha-
res de mato-grossenses de 
todas as regiões.

São obras novas, lan-
çadas pelo Governo de Mato 
Grosso, além daquelas reto-
madas – iniciadas em gestões 
anteriores e que acabaram 
abandonadas, paralisadas ou 
não apresentaram avanço 
significativo em sua execução 
– e foram concluídas na atual 
gestão do Governo do Estado, 
em razão do empenho e in-
vestimentos realizados.

Essas obras são fruto de 
programas de financiamento 
conhecidos como MT-Inte-
grado, Prodestur, Pró-Concre-
to e Pró-Restaura, além das 
melhorias executadas direta-
mente pelo Governo do Esta-
do, com a aplicação de recur-
sos próprios.

Foram finalizadas 14 
obras de pavimentação, seis 
obras de restauração e 44 no-
vas pontes de concreto, tota-
lizando 1.300,58 km de asfalto 
novo e recuperado em várias 
rodovias, além de novas pon-

tes em Mato Grosso. Outros 
1.872 mil km de rodovia ainda 
estão com obras rodoviárias 
em andamento.

Entre as obras retoma-
das e concluídas logo no pri-
meiro ano da atual adminis-
tração está a pavimentação 
da MT-110, no trecho compre-
endido entre as cidades de a 
Guiratinga a Tesouro, em um 
total de 41,4 km. Foram inves-
tidos R$ 56,7 milhões nessa 
obra, que havia sido iniciada 
no ano de 2014, mas ficou pa-
ralisada por anos.

Também foi finalizada 
a restauração de 62,7 km da 
MT-270, no trecho entre as 
cidades de Rondonópolis e 
Guiratinga. Essa obra foi con-
tratada em 2013, chegou a ser 
iniciada, mas foi paralisada 
em 2018 e somente concluí-
da já na atual administração. 
Aproximadamente R$ 37 mi-
lhões foram investidos para a 
conclusão da obra.

Outra obra marco da 
atual administração é a pavi-
mentação de 8,5 km da rodo-
via MT-402, no trecho que liga 
Cuiabá ao Distrito do Coxipó 
do Ouro. A entrega da obra 
pôs fim à espera dos mora-
dores da região, que aguar-
daram por décadas esse tão 
sonhado asfalto. Além do as-
falto, foi executada uma ciclo-
faixa na rodovia, que já ficou 
reconhecida como exemplo 
de infraestrutura cicloviária 

TODAS AS REGIÕES. Foram 1,3 mil km de obras e melhorias de infraestrutura rodoviária
Foto: Divulgação

Obras beneficiaram milhares de mato-grossenses de todas as regiões

Deputado João Batista faz oposição ao Governo do Estado

Advogado acusa que vereadora foi beneficiada com distri-
buição de cestas básicas

Lei segue para ser sancionada pelo governador

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O deputado João Batis-
ta (Pros) afirmou que o grupo 
que faz oposição ao Governo 
do Estado tem trabalhado 
para tentar somar votos sufi-
cientes a fim de derrubar um 
possível veto do Executivo ao 
projeto que amplia a isenção 
da alíquota previdenciária a 
aposentados que recebem 
até o teto do INSS, que hoje é 
de R$ 6,1 mil. O projeto de lei 
complementar 36/2020, que 
concede o benefício, foi apro-
vado pela Assembleia Legisla-
tiva no final do ano passado e 
o governador Mauro Mendes 
(DEM) já sinalizou que será 
barrado. Batista afirmou que 
o seu grupo tem feito um 
trabalho de convencimento 
junto aos parlamentares da si-
tuação. “Acredito que a gente 
consiga isentar os aposenta-
dos do pagamento dessa Pre-
vidência. A nossa expectativa 
é garantir o apoio de vários de-
putados da base do Governo 
para ter os votos necessários”, 
acrescentou. O deputado, que 
é oriundo do serviço público 
e faz a defesa da categoria, 
afirmou haver um impacto na 

DA REPORTAGEM

O Partido Trabalhista 
Cristão (PTC) ingressou com 
uma Ação de Impugnação 
de Mandato Eletivo (AIME) 
contra a vereadora Michelly 
Alencar (DEM) no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE). Na 
ação, o partido pede a cassa-
ção do diploma de Michelly 
por suposta compra de votos 
usando cestas básicas.

Conforme o advogado 
José do Patrocínio, a Secreta-
ria de Estado de Assistência 
Social e Cidadania (Setasc) 
teria realizado a distribuição 
cestas básicas, em pleno pe-
ríodo eleitoral, como “moeda 
de troca” para angariar apoio 
para a democrata. Ainda se-

vida dos aposentados com a 
cobrança de alíquota de 14% 
de previdência, principalmen-
te aqueles que recebiam até 
o teto de R$ 6 mil e viam R$ 

gundo o advogado, além das 
cestas básicas, servidores da 
Pasta também foram utili-
zados para fazer campanha 
eleitoral para a vereadora.

Michelly, que era apre-
sentadora de televisão antes 
de entrar na política, é uma 
das duas mulheres na Câma-
ra de Cuiabá. Ela foi eleita, no 
último dia 15 de novembro, 
com 2.841 votos.

OUTRO LADO
Em nota, a assessoria de 

comunicação da vereadora 
informou que até o momento 
não foi notificada da ação. “A 
assessoria de comunicação 
da vereadora Michelly Alen-
car (DEM) esclarece que, até 
o momento, a mesma não foi 

LIGADO A SERVIDORES

Deputado quer convencer
base a derrubar veto

CUIABÁ

PTC pede cassação de Michelly
por suposta compra de votos

DA REPORTAGEM

O governador Mau-
ro Mendes comemorou a 
aprovação, em segunda 
votação, na quinta (7), do 
projeto de lei enviado pelo 
Paiaguás que pedia auto-
rização para a troca do VLT 
pelo BRT em Cuiabá-Várzea 
Grande. A proposição rece-
beu 19 votos a favor e ape-
nas dois contrários. Agora, a 
lei segue para ser sanciona-
da pelo governador.

A legislação aprovada 
prevê a alteração nos con-
tratos de financiamento 
firmados com a Caixa Eco-
nômica Federal, de modo a 
implantar o BRT movido a 
eletricidade como alterna-
tiva ao VLT, uma vez que o 
contrato original autoriza-
va o financiamento apenas 
destinado ao modal VLT.

“Agradeço muito a 
sensibilidade da Assem-
bleia em nos ajudar a resol-
ver esse problema. Já está 

comprovado que o BRT é 
mais viável, menos poluen-
te, terá tarifa mais barata e 
atenderá uma gama maior 
de usuários e ainda poderá 
ser concluído muito antes 
do VLT. Será um grande ga-
nho para a mobilidade ur-
bana e para a qualidade de 
vida de todos, especialmen-
te de quem usa o transporte 
coletivo”, afirmou.

Em seu voto, o presi-
dente da Assembleia Legis-
lativa, deputado Eduardo 
Botelho, destacou o caráter 
técnico da decisão do Go-
verno de Mato Grosso em 
substituir o VLT pelo BRT.

“A decisão de mudar 
não está sendo política, não 
partiu daqui. O que esta-
mos votando é a permissão 
de alterar o convênio com a 
Caixa Econômica, para dar 
prosseguimento ao contra-
to. A decisão foi técnica e 
não política. Lá atrás, quan-
do mudou para VLT, foi po-
lítica, da Assembleia”, disse.

VLT POR BRT

Mendes comemora: 
“ganho para a
mobilidade urbana”

900 serem descontados dos 
seus proventos. “No momento 
em que a pessoa mais preci-
sa de dinheiro para custear a 
sua saúde, é quando ela tem 

valores descontados. Nunca vi 
isso: aposentado que já pagou 
30, 35 e 40 anos continuar pa-
gando enquanto estiver vivo”, 
criticou.

notificada do processo e que 
estará disposição para escla-
recer o assunto assim que ti-
ver acesso ou for notificada, 

mas já adianta que está mui-
to tranquila pois tem convic-
ção que não cometeu nenhu-
ma irregularidade”.

em Mato Grosso.
Já a entrega mais recen-

te do Governo do Estado foi a 
pavimentação de 30,5 km da 
MT-140, entre as cidades de 
Vera e Santa Carmem, reali-
zada neste mês de dezembro. 
A obra interliga definitiva-
mente os dois municípios por 
vias asfaltadas e foi executada 
com o apoio das prefeituras 
municipais.

Também foi entregue 
neste mesmo mês, a pavi-
mentação de 22,14 km na 
MT-010 em Ipiranga do Norte, 
no trecho que vai do entron-
camento da MT-484 até o en-
troncamento da MT-242, no 
município. Esse asfalto novo 
possibilita a ligação direta en-
tre os municípios de Ipiranga 
do Norte e Lucas do Rio Ver-
de, além da BR-163.

O governo fez a restau-
ração, em uma extensão total 
de 37 km, da MT-338, entre 
a cidade de Itanhangá e o 
Distrito de Ana Terra, em Ta-
purah. Foram 15 km de nova 
pavimentação e outros 22 km 
restaurados, que consistiu em 
refazer o asfalto, a fim de res-
tabelecer os padrões adequa-
dos de fluidez, conforto e se-
gurança da malha rodoviária. 

Essas melhorias de in-
fraestrutura garantiram nova 
qualidade à rodovia e devol-
veram a trafegabilidade do 
trecho.

De acordo com o secre-

tário de Estado de Infraestru-
tura e Logística, Marcelo de 
Oliveira, o foco em concluir 
as obras rodoviárias já inicia-

das em gestões anteriores foi 
uma determinação do gover-
nador Mauro Mendes, que 
requereu também o empe-

nho para lançar, executar e 
concluir todas as obras que 
forem iniciadas por essa ad-
ministração.
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Maior oferta de bezerros, exportações 
aquecidas e arroba valorizada em 2021
DA REPORTAGEM

Um ano com saldo po-
sitivo, apesar dos elevados 
custos de produção e dos im-
pactos causados pela pande-
mia – especialmente durante 
o primeiro semestre. Assim foi 
2020 para o pecuarista mato-
-grossense, que – diante dos 
preços recordes dos grãos – di-
minuiu em 13,87% a quantida-
de de bovinos confinados.

O número acumulado 
de abates entre janeiro e no-
vembro também foi menor: 
recuou 8% na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. Reflexo da baixa ofer-
ta de animais que – aliada à 
forte demanda internacional 
– sustentou o valor da arroba. 
As exportações, aliás, foram 
o grande destaque do setor 
em 2020. Os embarques até 
novembro chegaram a 452,66 
mil toneladas, avanço de 19%.

“Esse ano a gente viu 
que as exportações foram um 
grande player importante para 
a sustentação aqui do merca-
do das cotações e esse ano a 
gente viu que da produção a 
gente exportou 34%. Se a gen-
te for observar, no ano passado 
a gente exportava 28%. Então, 

realmente a gente exportou 
bem mais e foi muito impor-
tante num cenário de baixa 
oferta, diante da pandemia, 
com cenário da população 
com renda bem fragilizada, 
como as exportações foram 
importantes e o quanto a gen-
te aumentou o volume escoa-
do no mercado internacional. 
E a grande responsável por 
isso foi a China, que aumentou 
99% no volume importado por 
eles da carne mato-grossense, 
representando 56% do share 
do destino da nossa carne”, 
explica Marianne Tufani, ana-
lista de pecuária de corte do 
Instituto Mato-grossense de 
Economia Agropecuária.

De acordo com o Imea, 
os embarques externos aque-
cidos fizeram com que o pre-
ço da arroba do boi gordo 
batesse recordes em Mato 
Grosso, atingindo R$ 262,65 
em novembro, alta de 51% em 
relação a igual mês do ano 
passado. Com o mercado valo-
rizado e a oferta restrita, a re-
tenção de matrizes com foco 
na cria ganhou força, o que 
deve refletir na disponibilida-
de de bezerros em 2021, mas 
não o suficiente para impactar 
as cotações, já que a deman-

Foto: Divulgação

Pecuarista mato-grossense diminuiu em 13,87% a quan-
tidade de bovinos confinados

IMEA PREVÊ. Pecuaristas precisam ficar atentos aos custos de produção que tendem a se manter elevados
da internacional pela proteína 
deve permanecer em alta.

“Para o ano que vem, a 
gente já observa o início de 
uma retenção de fêmeas (até 
novembro a retenção esta-
va em 17%), e espera-se uma 
maior oferta de bezerros. No 
entanto, a expectativa é de 
que essa oferta ainda não seja 
significativa a ponto de pres-
sionar as cotações da arroba 
do boi gordo no ano que vem”, 
analisa Tufani. Ela reforça ain-
da que as exportações terão 
papel fundamental nisso. 
“Também tem boas perspecti-
vas para as exportações, prin-
cipalmente para a China. A 
gente tem um ponto de aten-
ção já que a China já está recu-
perando o seu plantel (de su-
ínos), o que poderia diminuir 
um pouco a demanda. Mas 
ainda assim, para 2021, ou seja, 
para curtíssimo prazo, a gente 
não enxerga que ela vá recuar 
nesse sentido. Então, a gente 
enxerga ainda boas perspecti-
vas para a arroba, baseada na 
sustentação das exportações 
e também da baixa oferta”, co-
menta.

Quantos aos custos, a 
analista do Imea estima que 
eles sigam em patamares ele-

vados em 2021, exigindo aten-
ção e planejamento – espe-
cialmente dos confinadores. 
“Claro que ainda é muito cedo 
para a gente prever alguma 
coisa, mas é uma realidade 
que o produtor tem que ficar 
atento. Principalmente por-
que a gente já vê que a safra 
está com a comercialização 
adiantada. Então, aquele pro-
dutor que não se preparar, não 
garantir seus insumos, pode 
de novo ver uma dificuldade 
nos custos e isso, com certeza, 
pode prejudicar a sua estraté-
gia para confinamento no ano 
que vem”.

De olho no futuro, a Tu-
fani também chama atenção 
para 2022, quando a atividade 
deve viver um provável início 
de virada de ciclo. “E uma vi-
rada de ciclo para movimen-
tos baixistas, porque a gente 
observa que uma hora vai vir 
essa oferta de bezerros e ainda 
mais daqueles aptos para a re-
cria. Então, se a gente pensar 
para 2022 uma maior oferta de 
bezerros para recria, provavel-
mente pode começar a pres-
sionar as cotações. Ainda mais 
que este ano, como a cria esta-
va muito atrativa e o recriador 
ele estava com os custos mais 

altos, a gente viu que ele real-
mente teve maior dificuldade 
e muitos se deslocaram para a 
cria. Então, além da retenção 
de fêmeas daqueles criado-

DA REPORTAGEM

Com a pavimentação 
total do eixo norte da BR-163, 
os transportadores passaram 
a contar com previsibilida-
de durante o deslocamento. 
Quem depende do transpor-
te, viu o custo do serviço cair 
em média 26% (de R$ 230/
ton para R$ 170/ton) no ano 
passado na comparação com 
2019, segundo o Movimento 
Pró-logística. O trajeto mais 
seguro e mais barato, impul-
sionou o escoamento dos 
grãos colhidos a partir do 
Médio Norte com destino ao 
porto de Miritituba/PA. Em 
2019 foram 9,7 milhões de 
toneladas entre soja e milho. 
No ano passado, 12,5 milhões. 
Para este ano, o volume deve 
crescer mais 20%.

“A nossa perspectiva 
para 2021 é que nós chegue-
mos a 15 milhões de tonela-
das. Nós temos hoje a capaci-
dade instalada nas estações 
de transbordo de cargas para 
18 milhões de toneladas, en-

DA REPORTAGEM

Os produtores rurais 
brasileiros estão pegando 
mais dinheiro emprestado. 
Segundo o Balanço de Finan-
ciamento Agropecuário da 
Safra 2020/2021, divulgado 
pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, as 
contratações de crédito rural 
somaram R$ 125,3 bilhões en-
tre julho e dezembro de 2020. 
Isso representa crescimento 
de 18% em relação ao empres-
tado no mesmo período do 
ano passado.

O crédito para inves-
timento totalizou R$ 39,57 
bilhões e registrou o maior 
crescimento, de 44% na com-
paração com o segundo se-

DA REPORTAGEM

A demanda aquecida 
no segundo semestre do ano 
passado, tanto dentro quan-
to fora do Brasil, devolveu fô-
lego aos criadores de suínos 
em Mato Grosso. Entre ja-
neiro e novembro, as expor-
tações totalizaram 31,64 mil 
toneladas, salto de 161% na 
comparação com o mesmo 
período de 2019.

Para atender a procura, 
o número de animais abati-
dos cresceu 2%, chegando 
a 2,95 milhões de animais. 
Tudo isso em meio aos im-
pactos causados pela pan-
demia especialmente no 
primeiro semestre, quando o 
setor entrou em alerta.

“No início da pandemia 
muitos produtores ficaram 
preocupados e acabaram 
alojando menos animais, 
diante do fechamento dos 
estabelecimentos comerciais 
e (de algumas) indústrias. No 
entanto, a gente teve o auxí-
lio emergencial que acabou 
retomando a demanda (pela 
carne suína). 

Então, após o pico da 
pandemia no estado, a de-
manda veio muito forte e 
os criadores acabaram aba-
tendo animais mais jovens, 
o que fez com que a gente 

tivesse um saldo positivo no 
abate de animais. Além do 
abate maior, a gente pode 
ver também a valorização 
bem significativa das co-
tações tanto do suíno vivo 
quanto da carcaça comum, 
acima de 70%”, comenta Ma-
rianne Tufani, analista de pe-
cuária do Imea.

O quilo do suíno vivo, 
que começou 2020 na casa 
dos R$ 4,50 em média no es-
tado, chegou a romper a bar-
reira dos R$ 8 em novembro. 
Mas perdeu força nas sema-
nas seguintes. Hoje, vale em 
torno de R$ 5,40, segundo a 
Acrismat, que enxerga um 
cenário de incertezas na ati-
vidade em 2021. “Não há uma 
certeza de que os preços 
serão bons em 2021 e essa 
questão nos preocupa por-
que já temos certeza de cus-
tos elevados. Se a suinocul-
tura não for remunerada de 
acordo com o custo, teremos 
um ano no vermelho”, alerta 
Itamar Canossa, presidente 
da Acrismat.

A apreensão com os 
custos está pautada princi-
palmente no encarecimento 
do milho, que é a base da ra-
ção dada aos animais, embo-
ra outros itens também de-
vam pesar mais no bolso dos 
criadores.

Cerca de 15 milhões de toneladas de soja e milho devem subir pela BR-163

Empréstimos concedidos no segundo semestre de 2020 somam R$ 125 bi

Momento é de incertezas e apreensão com avanço das 
despesas

PARA MIRITITUBA

Escoamento de grãos de MT
deve crescer 20% em 2021

AO PRODUTOR

Aumento do ICMS em SP vai encarecer 
custos de produção em outros estados

SUINOCULTURA

Criadores estão
preocupados com os
custos de produçãoFoto: Divulgação

Foto: agência Brasil

Foto: Divulgação

mestre do ano anterior. Os 
financiamentos de custeio 
alcançaram R$ 67,86 bilhões, 
crescimento de 12%, e de in-

res, também têm aqueles que 
mudaram de sistema de pro-
dução que podem também 
contribuir para o aumento de 
bezerros”, conclui.

tão não vemos problemas de 
escoamento por Miritituba”, 
comenta Edeon Vaz Ferreira, 
diretor-executivo do Movi-
mento Pró-logística. 

Para que as estimativas 
possam ser concretizadas, é 
fundamental que a rodovia 
permaneça em condições 
adequadas para o tráfego de 

veículos pesados. No último 
mês de dezembro, o Tribu-
nal de Contas da União deu 
sinal verde para que o Minis-
tério da Infraestrutura realize 
a concessão de manutenção 
da BR-163 entre Sinop e Miri-
tituba. 

A previsão é de que se-
jam investidos quase R$ 1,89 

bilhão com recursos priva-
dos. A empresa vencedora 
deverá construir 35 km de fai-
xas adicionais, 30 km de vias 
marginais além de 173 km de 
alargamentos e 187 acessos 
– incluindo uma nova entra-
da aos portos de Miritituba. 
O contrato será de 10 anos, 
prorrogáveis por mais 2 anos.

dustrialização, R$ 7,18 bilhões, 
crescimento de 2%.

A única modalidade a 
registrar queda nas contrata-

ções foram os financiamentos 
de comercialização, que caí-
ram 9% e somaram R$ 10,67 
bilhões.



LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 
01 Banheiro social. 
Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro 
na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 05. 

VENDAS PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE REABERTURA E RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 038/2020 Tipo: Menor Preço Por Item Processo Licitatório 
Nº 052/2020 A Prefeitura Municipal De Novo Mundo, Neste Ato Representada Por 
Sua Pregoeira Oficial Designada Pela Portaria Nº. 015/2019, De 02/01/2019, Tor-
na Público Aos Interessados A Reabertura Do   Pregão Presencial Nº 038/2020, 
Com Objetivo De Registro De Preços Para Futura E Eventual Contratação De 
Empresa Para O Fornecimento De Combustivel A Ser Utilizado No Abastecimento 
Da Frota De Veículos, Máquinas E Equipamentos Das Secretarias Municípais Do 
Município De Novo Mundo Mt, Processo Licitatório Nº 052/2020, Com Retificação 
Do Edital, No Que Tange A Ao Objeto A Ser Licitados (Itens), Visando A Aplicação 
Dos Princípios Da Economicidade E Legalidade. A Nova Data Da Sessão Pública 
Será 22 De Janeiro De 2021 As 08:00 Horas. A Íntegra Do Edital Encontra-Se 
Disponível No Endereço Desta Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 12, Alto Da 
Bela Vista, Nesta Cidade, Onde Poderão Obter Maiores Informações A Partir 
Das 07h00min Às 11h00min E No Site Oficial Do Município: Www.Novomundo.
Mt.Gov.Br. Novo Mundo-Mt, 08 De Janeiro De 2021 Luciana Da Silva Betarelo - 
Pregoeira Oficial.

Antônio Mafini
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT
RETIFICAÇÃO DO SEXTO TERMO ADITIVO 

CONTRATO Nº 027/2019
Comunicamos a ERRATA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 
027/2019, PROCESSO Nº 019/2019, publicado no Jornal De Grande Circulação 
do Estado de Mato Grosso, quinta-feira,31 de dezembro de 2020, 05, classifi-
cados, Onde lê-se: prorrogando a partir de 01/01/2021 a 20/05/2020, leia - sê: 
prorrogando a partir de 01/01/2021 a 20/05/2021. As demais condições perma-
necem inalteradas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CELESTE - COOPERCEL
CNPJ - Nº. 08.924.370/0001-27

O Sra. MARIA BOAVENTURA DE SOUZA SILVA, presidente da Cooperativa dos 
Pequenos Produtores Rurais do Vale Do Celeste - COOPERCEL, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta 
data são em número de 50 (cinquenta), em condições de votar, para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se de acordo com os 
indicativos abaixo:
DATA: 18 de de janeiro de 2021
LOCAL: BR 163, Assentamento Jonas Pinheiro, Comunidade Sagrado Coração 
de Jesus no Município de Sorriso, Estado de MT.
HORÁRIO: Às 16:00 (quatorze horas) em 1ª (primeira) convocação com a pre-
sença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 17:00 (dezessete horas) 
em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Coopera-
dos com direito a voto, ou às 18:00 (dezoito horas) em 3ª (terceira) e última con-
vocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA ASSEMBLEIA REALIZADA EM 30/12/2020, PARA 
INCLUSÃO DO ITEM III - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, EM ASSEMBLEIA EX-
TRAORDINÁRIA, DEVIDO A MUDANÇA DE CEP NO MUNICÍPIO.
Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:
I – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer 
do Conselho Fiscal, relativas ao calendário de 2019 compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contri-
buições para a cobertura das despesas da sociedade;
d) Parecer do Conselho Fiscal.
II – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
III – Novos Sócios;
IV – Exclusão e pedido de demissão de Sócios.
V – Eleição e posse dos membros do Concelho Fiscal.
VI – Outros Assuntos de interesse da Cooperativa.

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinário:
I – Novo valor de integralização de capital;
II – Consolidação do Estatuto Social
III – Alteração de endereço.

 
Sorriso-MT, 08 de janeiro de 2021

Maria Boaventura de Souza Silva
Presidente da Cooperativa
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DATA: 18 de de janeiro de 2021
LOCAL: BR 163, Assentamento Jonas Pinheiro, Comunidade Sagrado Coração 
de Jesus no Município de Sorriso, Estado de MT.
HORÁRIO: Às 16:00 (quatorze horas) em 1ª (primeira) convocação com a pre-
sença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 17:00 (dezessete horas) 
em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Coopera-
dos com direito a voto, ou às 18:00 (dezoito horas) em 3ª (terceira) e última con-
vocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.
ORDEM DO DIA:
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA ASSEMBLEIA REALIZADA EM 30/12/2020, PARA 
INCLUSÃO DO ITEM III - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, EM ASSEMBLEIA EX-
TRAORDINÁRIA, DEVIDO A MUDANÇA DE CEP NO MUNICÍPIO.
Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:
I – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer 
do Conselho Fiscal, relativas ao calendário de 2019 compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contri-
buições para a cobertura das despesas da sociedade;
d) Parecer do Conselho Fiscal.
II – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
III – Novos Sócios;
IV – Exclusão e pedido de demissão de Sócios.
V – Eleição e posse dos membros do Concelho Fiscal.
VI – Outros Assuntos de interesse da Cooperativa.

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinário:
I – Novo valor de integralização de capital;
II – Consolidação do Estatuto Social
III – Alteração de endereço.

 Sorriso-MT, 08 de janeiro de 2021
Maria Boaventura de Souza Silva

Presidente da Cooperativa

R. MEGIER EPP, CNPJ 03.084.781/0001-38 MATRIZ, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT a Licença 
Ambiental Simplificada (LAS) para a(s) atividade(s) de 
serrarias com desdobramento de madeira, estabelecido 
na Rua Valentim Dallastra, nº 667, Setor Industrial, CEP 
78557-174, Município de Sinop/MT. Não foi determinado 
estudo de EIA/RIMA.

MEGIER MADEIRAS LTDA – ME, CNPJ 15.064.546/0001-
83, torna público que requereu junto a SEMA/MT a Licen-
ça Ambiental Simplificada (LAS) para a(s) atividade(s) de 
serrarias com desdobramento de madeira, estabelecido na 
rua Maceio, s/nº, Setor Industrial, CEP 78.557-153, Municí-
pio de Sinop/MT. Não foi determinado estudo de EIA/RIMA.

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., CNPJ nº 
06.116.723/0024-23 torna público que requereu a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável de Sinop – MT a Alteração de Titularidade (Razão 
Social) da Licença Ambiental LO nº 0599/2019, para a ati-
vidade “Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adu-
bos, fertilizantes e corretivos do solo”, no Setor Industrial 
Sul, Sinop - MT. Não foi determinado EIA.

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., CNPJ nº 
06.116.723/0023-42 torna público que requereu a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente de Matupá – MT a Alte-
ração de Titularidade (Razão Social) da Licença Ambiental 
LO nº 017/2020, para a atividade “Comércio atacadista de 
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do 
solo”, na av. Periférica, ZR-001, em Matupá - MT. Não foi 
determinado EIA.

A empresa MADEIREIRA NARDI EIRELI, CNPJ 
31.318.428/0001-00, torna público que requereu à SEMA 
a emissão de Licença Ambiental Simplificada - LAS, com 
atividade de Serraria com desdobramento de madeira em 
bruto, no município de Feliz Natal-MT. Não EIA/RIMA.(Acá-
cia Florestal Engenharia-fone (66) 3532-3297).

JOÃO REBELATTO, CPF 539.454.418-20, torna público 
que requereu junto a Secretária de Estado de Meio Am-
biente – SEMA/MT, a Licença por Adesão e Compromisso 
– LAC referente ao Armazém e silo localizado na Fazenda 
Campo Verde, zona rural de Feliz Natal/MT. Com capaci-
dade de armazenamento de 30 mil toneladas. Não foi de-
terminado Estudo de Impacto Ambiental.

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., CNPJ nº 
06.116.723/0021-80 torna público que requereu a Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Mu-
tum a Alteração de Titularidade (Razão Social) da Licença 
Ambiental LO nº 026/2019, para a atividade “Comércio 
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo”, localizada na Av. Perimetral das Sa-
mambaias, 855-N, Bairro Reserva Técnica, no município 
de Nova Mutum - MT. Não foi determinado EIA.

O Conselho Estadual das Revendas de Produtos Agro-
pecuários de Sinop – CEARPA SINOP, inscrita no CNPJ 
n° 05.516.717/0001-04, torna publico que requereu a Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a RE-
NOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), de sua 
Central de Recebimento de Embalagens de Agrotóxicos, 
Vazias ou Contendo Resíduos Pós-consumo, Regularmen-
te Fabricados e Comercializados, localizada na Estrada 
Adalgisa 199-A, Bairro de Chácaras Sinop, Município de 
Sinop/MT.
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AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 

do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 

na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 055/2020, 

destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

artefatos de madeira de lei serrada para pontes, caixaria e uso em geral, 

teve como vencedora a empresa: FORTE COM E DISTRIB DE 

MADEIRAS LTDA, com o valor total de R$ 689.250,00 (seiscentos e 

oitenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais).

Campo Novo do Parecis-MT, 08 de janeiro de 2021.

PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2020

Pregoeiro

EMPRESA ITENS VALOR TOTAL  

LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI  01 R$ 84.500,00 

UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 02, 15 e 28 R$ 12.914,50 

HOSPI BIO IND. E COM. DE MóVEIS HOSPITALARES EIRELI  03 R$ 21.000,00 

INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA 04 R$ 62.985,00 

PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  05, 06, 10, 13 e 25 R$ 54.300,00 

AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA 07 R$ 24.000,00 

ERICA DE FATIMA GENTIL 08, 09, 11, 12 e 18 R$ 40.935,00 

FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14, 17 e 24 R$ 23.929,45 

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA 16 e 21 R$ 9.737,00 

DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI 19 e 27 R$ 2.825,00 

FB BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI 20 R$ 26.940,00 

ANTONIA DE PAULA BONFIM 22, 26 e 29 R$ 12.739,40 

STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
 

30
 

R$ 2.400,00
 

ITENS DESERTOS
 

23
 

-
 

TOTAL GERAL
  

R$ 379.205,35
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
 

RESULTADO DE LICITAÇÃO
 

PREGÃO ELETRÔNICO N°
 
029/2020

 
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento  referente ao 
Pregão Eletrônico nº 029/2020, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos permanentes para a montagem 
de ECI (Enfermaria de Cuidados Intensivos) conforme termo de compromisso 129/2020, e para suprir as necessidades do hospital municipal Maria 
Zélia e atenção Básica do Município de Marcelândia - MT. Sagraram-se vencedoras as empresas: 

Marcelândia/MT, 08 de janeiro de 2021 .
 
Publique-se.

 

Raphaella Espíndola Benício
 

Pregoeira Oficial
 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 225/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 226/2020

OBJETO: Execução da obra de pavimentação asfáltica em ruas do 
Jardim Pioneiros na Cidade de Marcelândia/MT, Conforme Planilhas 
Orçamentária e Projeto Planta da Tomada de Preços nº 010/2020. 
CONTRATADA: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 
197.269,59 (cento e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais 
e cinquenta e nove centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2020. DATA 
ASSINATURA: 21/12/2020.

OBJETO: Aquisição aparelho de Raio X para ser utilizado no atendimento 
a pacientes no hospital Municipal Maria Zélia de interesse da Secretaria 
Municipal de Saúde e Saneamento, conforme processo de Adesão n° 
004/2020 (Ata de Registro de Preços nº 0009/2020 Pregão Eletrônico nº 
0284/2019 – Centro de Serviços Compartilhados – CSC/AM). 
CONTRATADA: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL 
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 209.000,00 (duzentos 
e nove mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/02/2021. DATA 
ASSINATURA: 11/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Impressora de 
filmes para ser instalada no aparelho de Raio-x Digital do Hospital Maria 
Zélia no município de Marcelândia - MT, conforme abaixo descrito e 
proposta do Processo de Dispensa de Licitação nº 024/2020. 
CONTRATADA: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL 
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 17.000,00 (dezessete 
mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/02/2021. DATA ASSINATURA: 
11/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais 
ou genuínos, para a frota de veículos e máquinas de diversas secretarias 
do Município de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do 
PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2020 e Ata de Registro de Preços nº 
028/2020. CONTRATADA: F E CRISTOVÃO. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: EDUCAÇÃO 
VALOR: R$ 133,50 (cento e trinta e três reais e cinquenta centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/01/2020. DATA ASSINATURA: 14/12/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 224/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: contratação de empresa para prestar serviços de conserto, 
montagem e vulcanização de pneus da frota de veículos e máquinas de 
diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme abaixo 
descrito e proposta do PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2020 e Ata de 
Registro de Preços nº 038/2020. CONTRATADA: VANDERLEI RIBEIRO 
DOS SANTOS 89497180144. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIAS: OBRAS, MOBILIADADE E 
SERVIÇOS URBANOS. VALOR: R$ 6.435,52 (seis mil, quatrocentos e 
trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
31/12/2020. DATA ASSINATURA: 11/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 223/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 227/2020

OBJETO: aquisição de arroz para compor as cestas básicas para atender 
as famílias vulneráveis usuárias do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS, conforme abaixo descrito e proposta do Processo de Dispensa de 
Licitação nº 023/2020. CONTRATADA: HANAUER SUPERMERCADO 
EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
SECRETARIA: AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E CULTURA VALOR: R$ 
7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
31/12/2020. DATA ASSINATURA: 07/12/2020.

OBJETO: aquisição de oxigênio medicinal para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Marcelândia/MT, conforme abaixo 
descrito e proposta do PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2020 e Ata de 
Registro de Preços nº 020/2020. CONTRATADA: OXIGÊNIO DOIS 
IRMÃOS LTDA EPP. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. SECRETARIAS: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 11.308,50 
(onze mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 07/12/2020.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa 
e utensílios, para a manutenção das diversas Secretarias do município de 
Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
E L E T R O N I C O  N º  0 2 6 / 2 0 2 0 .  C O N T R ATA D A :  H A N A U E R 
SUPERMERCADO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: OBRAS, MOBILIDADE E 
SERVIÇOS URBANOS VALOR: R$ 805,91 (oitocentos e cinco reais e 
noventa e um centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA 
ASSINATURA: 07/12/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 217/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 219/2020

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa 
e utensílios, para a manutenção das diversas Secretarias do município de 
Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
E L E T R O N I C O  N º  0 2 6 / 2 0 2 0 .  C O N T R ATA D A :  H A N A U E R 
SUPERMERCADO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
VALOR: R$ 2.119,72 (dois mil, cento e dezenove reais e setenta e dois 
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 
07/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: aquisição de madeira serrada para atender as necessidades 
das Secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme abaixo 
descrito e proposta do Pregão Presencial nº 001/2020 e Ata de Registro 
de Preços nº 005/2020. CONTRATADA: W.O. IMPORTAÇÕES E 
EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 
26.255,58 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 
e oito centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA 
ASSINATURA: 07/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 222/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa 
e utensílios, para a manutenção das diversas Secretarias do município de 
Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
E L E T R O N I C O  N º  0 2 6 / 2 0 2 0 .  C O N T R ATA D A :  H A N A U E R 
SUPERMERCADO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: MEIO AMBIENTE E TURISMO 
VALOR: R$ 630,30 (seiscentos e trinta reais e trinta centavos). PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 07/12/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 218/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 220/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 221/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 215/2020
OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 018/2020. e Ata de Registro de Preços nº 036/2020. 
CONTRATADA: AUTO POSTO 4AR LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: OBRAS, MOBILIDADE E 
SERVIÇOS URBANOS VALOR: 77.800,00 (setenta e sete mil e 
oitocentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA 
ASSINATURA: 03/12/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 213/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 216/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 214/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 018/2020. e Ata de Registro de Preços nº 035/2020. 
CONTRATADA: COMERCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: 
MEIO AMBIENTE E TURISMO VALOR: R$ 716,40 (setecentos e 
dezesseis reais e quarenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
31/12/2020. DATA ASSINATURA: 03/12/2020.

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 018/2020. e Ata de Registro de Preços nº 035/2020. 
CONTRATADA: COMERCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: 
EDUCAÇÃO VALOR: R$ 7.960,00 (sete mil, novecentos e sessenta 
reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 
03/12/2020.

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 018/2020. e Ata de Registro de Preços nº 036/2020. 
CONTRATADA: AUTO POSTO 4AR LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: SAÚDE E SANEAMENTO 
VALOR: R$ 57.183,00 (cinquenta e sete mil, cento e oitenta e três reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 03/12/2020.

EXTRATO DO TERMO DE RECISÃO

EXTRATO DO TERMO DE RECISÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2020
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestar Serviços Médicos de 
Atendimento nas ESF (Estratégia Saúde da Família), e no Hospital 
Municipal Maria Zélia, localizados no Município de Marcelândia/MT. 
CONTRATADA:  MARIANNA ALVES ARAÚJO EIRELI. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. DATA ASSINATURA: 18/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o valor mencionado na Clausula 
Segunda, prorrogar o prazo de vigência mencionado na Cláusula Quinta 
do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 001/2020. 
CONTRATADA: GEXTEC – GESTÃO EM TECNOLOGIA EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 31/12/2021. DATA ASSINATURA: 28/12/2020.

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 011/2020
OBJETO: Credenciamento de empresa de especializada para prestação 
de serviços médicos de urgência e emergência para atender no período 
diurno e noturno em sistema de plantões de 12 horas, no Hospital Maria 
Zélia no município de Marcelândia – MT. CONTRATADA:  MARIANNA 
ALVES ARAÚJO EIRELI.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. DATA ASSINATURA: 18/12/2020.

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 005/2019
OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o valor mencionado na Clausula 
Segunda e prorrogar os prazos mencionados nas Cláusulas Quinta e 
alterar o objeto do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 
005/2019. CONTRATADA: OI S/A. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021. DATA 
ASSINATURA: 28/12/2020.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa 
e utensílios, para a manutenção das diversas Secretarias do município de 
Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
EL ETRONICO Nº  0 2 6 /2 0 2 0 .  CONTRATADA:  GRAMADO 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E 
CULTURA. VALOR: R$ 3.592,64 (três mil, quinhentos e noventa e dois 
reais e sessenta e quatro centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. 
DATA ASSINATURA: 01/12/2020.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa 
e utensílios, para a manutenção das diversas Secretarias do município de 
Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
E L E T R O N I C O  N º  0 2 6 / 2 0 2 0 .  C O N T R ATA D A :  H A N A U E R 
SUPERMERCADO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: SAÚDE E SANEAMENTO. 
VALOR: R$ 116.433,35 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e três 
reais e trinta e cinco centavos)

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa 
e utensílios, para a manutenção das diversas Secretarias do município de 
Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 026/2020. CONTRATADA: COMERCIAL LUAR 
EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
SECRETARIA: AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E CULTURA. VALOR: R$ 
2.409,22 (dois mil, quatrocentos e nove reais e vinte e dois centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 01/12/2020.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa 
e utensílios, para a manutenção das diversas Secretarias do município de 
Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 026/2020. CONTRATADA: ST MACHADO & 
MACHADO LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. SECRETARIA: SAÚDE E SANEAMENTO. VALOR: R$ 42.739,29 
(quarenta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e nove 
centavos), PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/01/2021. DATA ASSINATURA: 
01/12/2020.

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2017

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa 
e utensílios, para a manutenção das diversas Secretarias do município de 
Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
E L E T R O N I C O  N º  0 2 6 / 2 0 2 0 .  C O N T R ATA D A :  H A NA U E R 
SUPERMERCADO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E 
CULTURA. VALOR: R$ 13.239,26 (treze mil, duzentos e trinta e nove 
reais e vinte e seis centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA 
ASSINATURA: 01/12/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 206/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 209/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem ADITAR o prazo de vigência mencionado na 
Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 107/2020. CONTRATADA: 
ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03/2021. DATA 
ASSINATURA: 28/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 203/2020

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 
comum acordo, resolvem aditar o valor mencionado na Clausula 
Segunda, prorrogar o prazo de vigência mencionado na Cláusula Quinta 
do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 002/2017. 
CONTRATADA: SANTOS E BENASSI LTDA CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
31/03/2021. DATA ASSINATURA: 28/12/2020.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa 
e utensílios, para a manutenção das diversas Secretarias do município de 
Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 026/2020. CONTRATADA: ST MACHADO & 
MACHADO LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. SECRETARIA: AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E CULTURA. VALOR: 
R$ 8.784,61 (oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um 
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 
01/12/2020.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 204/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 201/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 205/2020

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 107/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 202/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 03/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 207/2020

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 018/2020. e Ata de Registro de Preços nº 035/2020. 
CONTRATADA: COMERCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: 
SAÚDE E SANEAMENTO VALOR: R$ 47.799,30 (quarenta e sete mil, 
setecentos e noventa e nove reais e trinta centavos). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 03/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 208/2020

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 018/2020. e Ata de Registro de Preços nº 035/2020. 
CONTRATADA: COMERCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: 
OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS VALOR: R$ 4.932,00 
(quatro mil, novecentos e trinta e dois reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
31/12/2020. DATA ASSINATURA: 03/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 210/2020

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 03/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 211/2020

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 018/2020. e Ata de Registro de Preços nº 035/2020. 
CONTRATADA: COMERCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VALOR: R$ 411,00 (quatrocentos e 
onze reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 
03/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 212/2020

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 018/2020. e Ata de Registro de Preços nº 035/2020. 
CONTRATADA: COMERCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: 
OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS VALOR: R$ 119.400,00 
(cento e dezenove mil e quatrocentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
31/12/2020. DATA ASSINATURA: 03/12/2020.

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 018/2020. e Ata de Registro de Preços nº 035/2020. 
CONTRATADA: COMERCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: 
AGRICULTURA VALOR: R$ 1.233,00 (um mil, duzentos e trinta e três 
reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA ASSINATURA: 
03/12/2020.

OBJETO: Aquisição de combustíveis para manutenção da frota de 
veículos, máquinas e equipamentos de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 018/2020. e Ata de Registro de Preços nº 035/2020. 
CONTRATADA: COMERCIO DE PETROLEO AVENIDA LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. SECRETARIA: 
AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E CULTURA VALOR: R$ 904,20 
(novecentos e quatro reais de vinte centavos)

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2020
O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 17 de Dezembro 2020, com 
início às 08:00, tendo como objeto alienação (venda) e terrenos urbanos, 
localizados nos bairros lírios do campo II, jardim primavera III, distrito 
ranchão, jardim primavera, topázio, parque do sol, palmeiras e Hilda 
Strenger Ribeiro. O resultado encontra-se na íntegra no site 
h t tp : / /www.novamutum.mt .gov.br /pub l icacoes/ l i c i tacoes e 
https://www.tce.mt.gov.br/diario na Edição DOC Nº 2093 do dia 11/01/21.
Nova Mutum - MT, 8 de Janeiro de 2021.

Pregoeiro
Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 8 de Janeiro 2021, com início 
às 10:00, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
aquisição de luvas de procedimentos para uso nas unidades de saúde do 
município de Nova Mutum. Das quais foram vencedoras as empresas: 
Item 838151, DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 10.566.711/0001-81 no valor de R$ 
116.820,00; Itens 838150, 838152, 838153, TOP NORTE COMERCIO 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 22.862.531/0001-26 no valor de R$ 475.960,00. Não houve 
manifestação de recursos. Nova Mutum – MT, 8 de Janeiro de 2021.

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DE PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE E BEBIDA LÁCTEA 
DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS, DAS EXTENSÕES E DA APAE PARA O ANO DE 2021. 
Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o 
recebimento das propostas: das 14:00 horas do dia 11/01/2021 até às 
08:00 horas do dia 21/01/2021 (horário de Brasília). Data e horário de 
início da sessão: Dia 21/01/2021 as 11:00 horas (horário de Brasília). 
Julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do s i te www.sorr iso.mt.gov.br  ou através do s i te 
www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas (HORARIO OFICIAL DE 
SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail 
licitacao@sorriso.mt.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021

Pregoeiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro (a) Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Marisete Marchioro Barbieri

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o 
procedimento licitatório para: OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO, CLIMATIZADORES E BEBEDOUROS PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS”, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 12/01/2021 até às 08:00 horas do dia 22/01/2021 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 22/01/2021 
as 10:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021

Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO COMBUSTIVÉIS (ÓLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA) 
PARA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. O julgamento 
da referida licitação será através do MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiro (a) Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Pregoeiro (a) Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Marisete Marchioro Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª 
L INHA PARA VEÍCULOS LEVES,  MÉDIOS E  PESADOS 
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE 
SORRISO - MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR: 
EMPRESA VENCEDORA C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA CNPJ/CPF Nº 
07.351.198/0001-05 Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA 
ELÉTRICA - VEÍCULOS LEVES CHEVROLET DESCONTO 6,00% 
Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - 
VEÍCULOS LEVES FIAT DESCONTO 6,00% Tabela de preço/ITEM: 
PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS LEVES FORD 
DESCONTO 6,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA 
ELÉTRICA - VEÍCULOS LEVES MARCA VOLKSWAGEM DESCONTO 
6,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - 
VEÍCULOS LEVES PEUGEOT DESCONTO 6,00% Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS 
LEVES RENAULT DESCONTO 6,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS 
DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS MEDIOS FIAT DESCONTO 
5,50% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - 
VEÍCULOS MÉDIOS MARCA AGRALE DESCONTO 5,50% Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS 
MÉDIOS MARCA CHEVROLET DESCONTO 6,00% Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS 
MÉDIOS MARCA CITROEN DESCONTO 5,50% Tabela de preço/ITEM: 
PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA 
FORD DESCONTO 6,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ 
LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA IVECO DESCONTO 
5,50% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - 
VEÍCULOS MÉDIOS MARCA MITSUBISHI DESCONTO 6,00% Tabela 
de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS 
MÉDIOS MARCA PEUGEOT DESCONTO 6,00% Tabela de preço/ITEM: 
PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA 
RENAULT DESCONTO 6,00% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª 
LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS MÉDIOS TOYOTA DESCONTO 
5,50%. EMPRESA VENCEDORA SO PESADO COMERCIO DE PECAS 
LTDA CNPJ/CPF Nº 24.717.067/0001-00 Tabela de preço/ITEM: PEÇAS 
DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS MÉDIOS MARCA VOLARE 
DESCONTO 5,60% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA 
ELÉTRICA - VEÍCULOS MÉDIOS MERCEDES BENZ DESCONTO 
5,70% Tabela de preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - 
VEÍCULOS PESADOS MARCA FORD DESCONTO 5,50% Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS 
PESADOS MARCA INTERNATIONAL DESCONTO 5,50% Tabela de 
preço/ITEM: PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS 
PESADOS MARCA SCANIA DESCONTO 5,50% Tabela de preço/ITEM: 
PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS PESADOS 
MARCA VOLKSWAGEN DESCONTO 6,00% Tabela de preço/ITEM: 
PEÇAS DE 1ª LINHA/ LINHA ELÉTRICA - VEÍCULOS PESADOS 
MERCEDES BENZ DESCONTO 5,60%.

Marisete Marchioro Barbieri
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Santos avalia poupar titulares 
em clássico contra o líder
DA REPORTAGEM

“All in” é um termo uti-
lizado no pôquer que signi-
fica apostar todas as fichas. 
É exatamente o que pode 
fazer o Santos, totalmente 
focado em uma vaga na fi-
nal – e obviamente no título 
– da Libertadores. Com a vol-
ta da semifinal contra o Boca 
Juniors batendo na porta, 
o técnico Cuca avalia mais 
uma vez preservar titulares 
no Campeonato Brasileiro, 
em clara prioridade ao tor-
neio sul-americano. E justa-
mente em um clássico: neste 
domingo (10), às 15h, o Santos 
enfrenta o líder e rival São 
Paulo, no Morumbi, pela 29ª 
rodada. O elenco santista re-
tornou na última quinta-feira 
da Argentina, onde empatou 
em 1 a 1 com o Boca, e se rea-
presenta no CT Rei Pelé nes-
ta sexta. Os jogadores serão 
avaliados pelo departamen-
to de fisiologia, e Cuca terá 
dois dias de atividades para 
decidir se poupará ou não 
no San-São. Em entrevista 
coletiva ainda em Buenos 
Aires, o técnico demonstrou 
preocupação com o desgas-
te de alguns titulares. “Mari-
nho e Soteldo não treinaram 
a semana completa, sentem 
mais o desgaste. Perdi duas 

substituições: Lucas Veríssi-
mo e Kaio Jorge (desgaste 
físico). Não pude fazer as tro-
cas que imaginava. Temos 
uma semana entre descanso 
e treinamento para melho-
rar o condicionamento. E o 
São Paulo no meio disso para 
pensarmos bem tudo que 
podemos fazer de melhor 
até quarta-feira”, disse Cuca.

Se optar por escalar um 
time misto/reserva, não seria 
a primeira vez que Cuca pre-
servaria titulares no Brasilei-
rão de olho na Libertadores. 
Já aconteceu na derrota por 
4 a 1 para o Flamengo antes 
da vitória pelo mesmo placar 
diante do Grêmio, nas quar-
tas de final da competição 
continental. O Santos ocupa 
a oitava colocação do Brasi-
leirão, com 39 pontos, cinco 
a menos que o Palmeiras, o 
último time do G-6. Caso o 
Peixe não seja campeão da 
Libertadores, a vaga no tor-
neio na próxima temporada 
seria ameaçada. O jogo de 
volta entre Santos e Boca 
será disputado na próxima 
quarta-feira, às 18h15, na Vila 
Belmiro. Quem vencer, ob-
viamente, se garante na fi-
nal. Empate com gols dá a 
vaga ao Boca. Um novo 0 a 
0 leva a decisão para os pê-
naltis.

Foto: Ivan StortI

Cuca deve escalar equipe mista diante do São Paulo

OLHO NA LIBERTADORES. Jogo decisivo contra o Boca pode fazer Cuca optar por time misto no Morumbi

Abel Braga conquistou mais uma vitória pelo Inter

Foto: rIcardo duarte

DA REPORTAGEM

Abel Braga admitiu que 
o Inter tomou sustos na eta-
pa inicial. Ainda sofreu com a 
dificuldade para se adaptar, 
mas, após a conversa no in-
tervalo e a troca de chuteiras, 
o time se equilibrou e cons-
truiu a vitória por 2 a 0 sobre 
o Ceará na noite de quinta. 
O treinador valorizou o re-
sultado porque utilizou uma 
jogada que a equipe de Guto 
Ferreira tem apreço.

O primeiro tempo foi 
complicado no Castelão. 
O Colorado não conseguia 
avançar. O Ceará rondava a 
área e incomodava o sistema 
defensivo. Teve pelo menos 
duas chances para marcar. 
O Inter se segurou e levou o 
empate ao vestiário. A dificul-
dade foi ressaltada por Abe-
lão após a partida.

“Sofremos no primeiro 
tempo porque seis ou sete 
estavam escorregando. Tro-
caram as chuteiras e fluiu 
melhor. Vamos jogo a jogo. 
Não foi espetacular porque 
sofremos muito mais que 
contra o Bahia. O Ceará não 

muda a forma de jogar. Tem 
transição muito grande. No 
primeiro tempo, em duas bo-
las paradas, quase tomei dois 
gols”, citou o treinador.

A conversa no vestiário 
para ajustar os problemas 
também serviu para que al-
guns jogadores trocassem 
as chuteiras. Abel citou o 
gramado úmido, que virou 
um empecilho aos gaúchos. 
Mais adaptado, o Inter utili-
zou a estratégia estabelecida 
e construiu o placar.

Primeiro na bola de 
Edenilson para Caio Vidal 
abrir o placar aos sete mi-
nutos. Depois, aos 31, quan-
do Abel Hernández escorou 
para Yuri Alberto invadir a 
área e superar Richard. Uma 
jogada, aliás, que o Ceará uti-
liza, com Cléber, que prepara 
as jogadas para os compa-
nheiros chegarem.

Com o resultado, o Inter 
soma 50 pontos e está em 
segundo lugar no Brasileirão. 
Na próxima rodada, o time de 
Abel Braga enfrenta o Goiás. 
A partida, válida pela 29ª ro-
dada, será disputada no do-
mingo, às 17h15, no Beira-Rio.

INTER

Troca de chuteiras 
vencedora

DA REPORTAGEM

O gol sofrido pelo Fla-
mengo nos acréscimos do 
clássico contra o Fluminense, 
que decretou a derrota rubro-
-negra por 2 a 1, foi o 10º leva-
do pelo time a partir do erro 
individual de um jogador. O 
roteiro batido virou pesade-
lo: nenhuma outra equipe na 
Série A do Campeonato Bra-
sileiro sofreu mais gols desta 
forma na atual temporada, 
que se iniciou em 2020.

O levantamento conta-
biliza gols com falhas indivi-
duais, passes errados, falhas 
dos goleiros e gols contra. 

Os 10 gols sofridos as-
sim pelo Flamengo equiva-
lem a 14,9% de todos os gols 
que o time levou na tempo-
rada (67 no total).

“Não podemos desani-

mar nem nos abater. Faltam 
11 rodadas, infelizmente tive-
mos essa derrota. É continu-
ar trabalhando, fazer a vitó-
ria acontecer. Não podemos 
parar por causa de um jogo 
em que sofremos gol em que 
não tenho muita explicação 
para dar. 

Uma bola que vem 
mansa na área... São gols que 
não são treináveis para não 
sofrer”, disse o técnico Rogé-
rio Ceni.

Curiosamente, os dois 
gols contra foram marcados 
em jogos diante do Atlético-
-MG, um adversário direto do 
Flamengo na briga pelo títu-
lo. 

Há também falhas em 
jogos decisivos de mata-ma-
ta, como nos duelos com o 
São Paulo, pela Copa do Bra-
sil.

Odil foi campeão da Segunda Divisão e retorna ao Ação/
Santo Antônio 

ERROS CAPITAIS

Flamengo é o que mais sofreu gols
em erros individuais na temporada

Foto: dIvulgação

Foto: acervo HIStórIco
DA REPORTAGEM

Se eliminar o River Pla-
te na próxima terça-feira, no 
Allianz Parque, e avançar à 
decisão da Libertadores, o 
Palmeiras chegará a sua ter-
ceira final nesta temporada 
de 2020, cujo calendário se 
arrasta até o início de 2021 
em razão da pandemia do 
coronavírus.

Campeão paulista 
(diante do Corinthians, sob 
comando de Vanderlei Lu-
xemburgo) e classificado 
também para a final da Copa 
do Brasil (para enfrentar o 
Grêmio), o time atualmente 
treinado pelo português Abel 
Ferreira teria pela frente na 
Libertadores o vencedor do 
duelo entre Santos e Boca 
Juniors.

Disputar mais de duas 
finais em uma mesma tem-
porada é um feito que o Pal-
meiras ainda não alcançou 
neste século. A última vez 
que isso ocorreu foi em 2000, 
ano em que foi campeão do 
Torneio Rio-São Paulo e da 
Copa dos Campeões, além de 

vice-campeão da Mercosul e 
da Libertadores.

Passadas duas déca-
das, o Palmeiras volta a ter a 
chance de disputar mais de 
duas finais. 

Depois de ter vencido o 
River Plate por 3 a 0 fora de 
casa, na terça-feira passada, 
a equipe agora pode perder 

INÉDITO NO SÉCULO

Palmeiras pode chegar a 3
finais em uma temporada

Time posado na conquista do Torneio Rio-São Paulo de 2000

por até dois gols de diferença 
como mandante para avan-
çar na Libertadores.

Enquanto a decisão do 
torneio sul-americano está 
confirmada em jogo único 
para 30 de janeiro, no Mara-
canã, os jogos das finais da 
Copa do Brasil, contra o Grê-
mio, inicialmente agendados 

Três jogadores dividem 
a liderança em termos de er-
ros que resultaram em gols: 

para as primeiras semanas 
de fevereiro, ainda não foram 
confirmados.

Caso o Palmeiras seja 
campeão da Libertadores, in-
clusive, essas partidas terão 
de ser adiadas em função do 
Mundial de Clubes, que será 
disputado no mesmo perío-
do no Catar.

Filipe Luis, Gustavo Henrique 
e Willian Arão, todos com 
duas falhas cada.
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DA REPORTAGEM

A Equipe da Coordena-
doria de Fiscalização de Flora 
(CFFL), da Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente (Sema-
-MT), intensificou a fiscaliza-
ção no perímetro urbano do 
rio Cuiabá, na capital, para re-
primir a pesca depredatória.

O patrulhamento flu-
vial é realizado diariamente, 
com atenção especial para 
as pontes entre Cuiabá e 
Várzea Grande. Umas das re-
giões do perímetro urbano 
que tem recebido os fiscais 
diariamente é no Praeirinho. 
Os fiscais, além de possíveis 
abordagens, retiram constan-
temente apetrechos de pesca 
predatória do rio e buscando 
coibir toda prática ilegal.

As redes e cevas fixas 
são práticas inapropriadas de 
pesca, que infratores utilizam 
para capturar os peixes. Es-

CUIABÁ
Sema intensifica fiscalização 
contra pesca predatória

Fiscais atuam retirando materiais de pesca predatória 
de perto das pontes

Foto: Divulgação

tas modalidades são proibi-
das não somente no período 
em que estamos, a Pirace-
ma, mas durante todo o ano 
conforme a Lei da Pesca (Lei 
11.959/2009). Conforme defi-
nição do Conselho Estadual 
de Pesca (Cepesca), o período 
de piracema se encerra em 31 
de janeiro de 2021.

Com base no último le-
vantamento realizado da pi-
racema 2020/21, a equipe já 
apreendeu; 567,9 quilos de 
pescado ilegal; 125 redes; 29 
tarrafaras; 14 armas; 557 ce-
vas fixas, 737 apetrechos de 
pesca predatória e 49 embar-
cações. Além dos itens apre-
endidos, 17 pessoas foram 
conduzidas para a delegacia 
e os fiscais aplicaram R$ 183,8 
mil em multas. Foram emiti-
dos no total 17 autos de infra-
ção; 193 Auto de inspeção; 83 
autos de apreensão e 32 bole-
tins de ocorrência.

IPVA tem variação média negativa 
de 3,48% e fica mais barato
DA REPORTAGEM

O consumidor terá um 
pequeno desconto no paga-
mento do Imposto sobre Pro-
priedade de Veículos Auto-
motores (IPVA). Neste ano, ele 
está em média, 3,48% mais 
barato do que o valor pago 
durante o ano passado. Isso 
porque o valor venal dos veí-
culos teve variação negativa, 
impactando diretamente no 
tributo cobrado. A categoria 
que teve maior redução foi a 
de automóveis, com 5,28%.

O cálculo é realizado 
pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), 
que traz a variação do valor 
de mercado dos veículos e é 
utilizado pela Secretaria de 
Fazenda (Sefaz) para apura-
ção da base de cálculo do im-
posto.

De acordo a pesquisa 
elaborada pela Fipe, a varia-
ção no valor venal entre 2020 
e 2021 foi de -5,28% para auto-
móveis; -3,52% para caminho-
netes e utilitários; -2,27% para 
caminhões; e -2,29% para ôni-
bus e micro-ônibus. Em rela-
ção às motos e similares e os 
veículos do tipo motor-casa a 
redução foi de -1,76% e -1,59%, 
respectivamente.

Segundo informações 
da assessoria de imprensa, 
para a composição da tabela 
foram consideradas a varia-
ção dos preços de mercado 
dos veículos entre os meses 
de setembro e outubro de 
2019 e setembro e outubro de 
2020, e a composição da frota 
de veículos de Mato Grosso. A 
quantidade de veículos tribu-
tados em 2021 é de 3.578.306 
veículos, sendo que 1.455,053 
são automóveis e 1.438.375 
são motos e similares. A ta-

bela de valores venais de ve-
ículos, utilizada para cálculo 
do IPVA, foi publicada na Por-
taria nº 242, na edição do dia 
18 de dezembro de 2020 do 
Diário Oficial. Os dados tam-
bém estão disponíveis para 
consulta no site da Sefaz.

IPVA 2021
O calendário de paga-

mento do IPVA 2021 divul-
gado pela Secretaria de Fa-
zenda, no mês de dezembro 
de 2020, terá início apenas 
em março desse ano. O ven-
cimento do tributo, que ini-
ciaria a partir de janeiro, foi 
prorrogado devido reflexos e 
impactos econômicos cau-
sados pela pandemia da Co-
vid-19.

Com a medida, o IPVA 
poderá ser pago entre os me-
ses de janeiro e junho, confor-
me o final de placa do veículo. 
Confira aqui o calendário. O 
pagamento do tributo pode 
ser feito em conta única com 
descontos de 5% ou 3%. Os 
abatimentos são concedidos 
conforme a data em que for 
efetuado o recolhimento do 
IPVA. Também é possível par-
celar o valor em até em até 
seis vezes, desde que a data 
de vencimento da última par-
cela não ultrapasse o ano de 
referência.

O IPVA deve ser pago to-
dos os anos, geralmente em 
janeiro, pelos proprietários de 
carros, motos, caminhões, e 
qualquer outro veículo auto-
motor. Do total arrecadado, 
50% são destinados ao Estado 
e 50% aos municípios onde 
estiver licenciado o veículo. O 
recurso é aplicado de acordo 
com as prioridades estabele-
cidas no orçamento do Esta-
do e das prefeituras.

Foto: Divulgação

Carros terão redução de 5,28% no IPVA

EM 2021. Valor venal dos veículos teve variação negativa, impactando diretamente no tributo cobrado

DA REPORTAGEM

Os 10 juízes mais an-
tigos ainda em atividade 
em Mato Grosso recebe-
ram mais de R$ 2 milhões 
no mês de dezembro de 
2020. Conforme levanta-
mento realizado pelo site 
Olhar Direto, o valor líqui-
do que efetivamente apor-
tou nas contas dos ma-
gistrados alcançou R$ 1,7 
milhão. Informações estão 
disponíveis no portal da 
transparência do Tribunal 
de Justiça.

Conforme a consulta, 
os pagamentos são dividi-
dos em folha corrente e fo-
lha complementar. A folha 
corrente corresponde ao 
salário; a complementar 
abarca valores como abo-
nos, indenização de férias, 
gratificação natalina, ser-
viço extraordinário e paga-
mentos retroativos.

Juíza mais antiga em 
atividade, Maria Aparecida 
Ferreira Fago, que atua no 
2º Juizado Especial Cível 
de Cuiabá da Comarca de 
Cuiabá, recebeu na folha 
corrente o valor bruto de 
R$ 41.774,50. Após descon-
tos, valor líquido foi de R$ 

DA REPORTAGEM

Um homem, 49 anos, 
foi preso em flagrante sus-
peito de manter a ex-mu-
lher em cárcere privado e 
estuprá-la em casa em Ju-
ara. 

A vítima, 31, contou à 
Polícia Civil que tem medi-
da protetiva contra o sus-

Jorge Tadeu, Maria Aparecida, e Sebastião de Arruda: juí-
zes antigos e caros

DEZEMBRO/2020

TJ paga R$ 2 milhões aos
10 juízes mais antigos

JUARA

Homem é preso por manter a
ex em cárcere e estuprá-la

Foto: Divulgação

peito. 
No entanto, ele pediu 

para ver a filha do casal e ela 
levou a menina até a casa 
dele.

Chegando ao local, a 
mulher foi feita refém por 
cerca de duas semanas, 
sendo constantemente 
ameaçada e forçada a man-
ter relação sexual com o 

24.216,15. Na folha comple-
mentar, o valor bruto pago 
a Maria Aparecida foi R$ 
161.739,47. O valor líquido 
efetivamente pago na fo-
lha complementar corres-
pondeu a R$ 151.953,90.

Segundo juiz mais 
antigo em atividade, Jorge 
Luiz Tadeu Rodrigues, da 
Sétima Vara Criminal de 
Cuiabá, especializada em 
combater o crime organi-
zado, recebeu na folha cor-
rente o valor bruto de R$ 
44.984,70. Após descon-
tos, o valor efetivamente 
recebido foi R$ 22.464,11. 
Na folha complementar, o 
valor bruto pago Jorge Ta-
deu foi R$ 176.612,92. Após 
descontos, o efetivamente 
recebido foi R$ 159.079,45.

Terceiro mais antigo, 
Sebastião de Arruda Al-
meida, da Turma Recur-
sal Única da Comarca de 
Cuiabá, recebeu na folha 
corrente o montante de R$ 
44.984,70. Após descon-
tos, o valor efetivamente 
recebido na folha corren-
te alcançou R$ 19.951,27. 
Na folha complementar, 
o valor bruto pago foi R$ 
160.734,77. Após descon-
tos, o efetivamente recebi-

do alcançou R$ 143.969,02. 
Os 10 magistrados mais 
antigos em atividade são 
favoritos na disputa para 
as nove vagas abertas para 

o cargo de desembarga-
dor do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso (TJMT). O 
pleito ainda não foi disci-
plinado por edital.

suspeito, segundo a polícia.
Ao ser localizado pela 

equipe e preso em flagran-
te, os policiais civis consta-
taram que havia um man-
dado de prisão preventiva 
em aberto contra o suspei-
to, oriundo da Comarca de 
São José do Rio Claro, pelo 
descumprimento de medi-
da protetiva.

Após a lavratura do 
auto de prisão pelos crimes 
de cárcere privado e des-
cumprimento de medida 
protetiva, o delegado João 
Antônio Batista Ribeiro Tor-
res requereu a prisão pre-
ventiva do suspeito. 

Ele foi encaminhado 
para a unidade prisional de 
Juara.
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MT: centenas de projetos irão
movimentar o cenário cultural
DA REPORTAGEM

Em 2021, quase 600 
projetos irão movimentar o 
cenário cultural em todos 
os cantos de Mato Grosso e, 
ao mesmo tempo, ajudar a 
reduzir os impactos da pan-
demia junto aos trabalhado-
res do setor. As iniciativas, 
que abrangem todos os seg-
mentos artísticos e culturais, 
foram contempladas nos 
editais da Lei Aldir Blanc pro-
movidos pela Secretaria de 
Estado de Cultura, Esporte e 
Lazer (Secel). 

CONEXÃO 
CULTURA JOVEM
Três propostas da re-

gião metropolitana de Cuia-
bá e mais duas do interior 
foram selecionadas no edi-
tal Conexão Cultura Jovem. 
Cada projeto irá receber R$ 
200 mil para implantação 
e gestão de laboratórios de 
comunicação e cultura (Lab-
Com) em comunidades com 
índices de vulnerabilidade 
social. 

Com valor total inves-
tido é de R$ R$ 1 milhão, a 
seleção pública contemplou 
ações formativas que des-
tacam práticas culturais da 
própria comunidade. Os pro-
jetos selecionados são dos 
municípios de Cuiabá, Várzea 
Grande, Sorriso, Lucas do Rio 
Verde e Primavera do Leste. 
Resultado final AQUI.

MT CRIATIVO
A diversificação de pro-

postas selecionadas mar-
cou o resultado do edital MT 
Criativo. Com investimento 
total de R$ 1,6 milhões, a se-
leção pública contemplou 32 

ações inovadoras de empre-
endedores criativos de várias 
áreas, como turismo, moda, 
arquitetura, games, gastro-
nomia, arte, música, artesa-
nato, dentre outras.

Os projetos foram divi-
didos de acordo com a classi-
ficação da área de economia 
criativa, mundo das artes, 
negócios digitais e criações 
funcionais. Cada proposta 
selecionada contará com até 
R$ 50 mil para sair do papel 
ou consolidar sua execução.

CIRCUITO DE MOS-
TRAS E FESTIVAIS

Quase 600 projetos aprovados para movimentar cenário em MT 

EM 2021. Quase 600 projetos vão movimentar estado neste ano
FOTO: DIVULGAÇÃO

Serão investidos R$ 3,4 
milhões para promover festi-
vais, mostras, exposições co-
letivas, seminários, festivida-
des e atividades formativas 
em todo o estado.  

Na Baixada Cuiabana, 
a população vai prestigiar 
eventos de hip hop, exposi-
ção de artes visuais, festival 
de viola de cocho, dentre 
outros. Graças ao edital, será 
também possível a retomada 
de edições tradicionais com 
os Mascarados de Poconé e 
do Festival de Cinema e Ví-
deo de Cuiabá, importante 
fomentador do audiovisual 

mato-grossense.
Já os municípios do in-

terior contarão com eventos 
variados, dentre os quais fes-
tivais de narração de histó-
rias, de capoeira, de teatro e 
de dança, congresso fotográ-
fico e festa literária. Eventos 
com edições passadas tam-
bém estarão na programa-
ção do ano, como a Mostra 
Cultural de Nova Xavantina, 
Festival de Dança de Cáce-
res, Festival Velha Joana de 
Primavera do Leste e o Fes-
trilha, festival que reúne qua-
drilhas juninas de todo o es-
tado.

MT NASCENTES
O maior de todos os 

editais da Lei Aldir Blanc em 
Mato Grosso contemplou 
praticamente todas as áre-
as, segmentos e linguagens 
artísticas e culturais. Artes 
cênicas e visuais, literatura, 
música, artesanato, patrimô-
nio histórico, infância e cul-
turas de matrizes africanas, 
urbanas e LGBTIA+ foram 
acolhidas na seleção pública, 
que contempla ainda ações 
formativas, bibliotecas co-
munitárias e produções au-
diovisuais.

Com verba total de R$ 

16,35 milhões, a seleção pú-
blica vai possibilitar a exe-
cução de 421 projetos para a 
retomada da cultura em vá-
rios municípios mato-gros-
senses. 

Os valores para cada 
ação variam entre R$ 25 mil 
e R$ 150 mil.

Na fase de formalização 
do termo de compromisso 
especial, sete proponentes 
contemplados não apresen-
taram os documentos adi-
cionais e foram substituídos 
por propostas classificadas 
conforme ordem de pontua-
ção na fase de avaliação.


