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Manhã Tarde Noite

Máx 33 | Mín 22
sábado

ELEIÇÃO PARA
PRESIDENTES DE
ASSOCIAÇÕES
DE BAIRROS

SUSPEITOS DE
IRREGULARIDADE
NA OBTENÇÃO
DA HABILITAÇÃO

6,9 BILHÕES
PARA PRÉ-
CUSTEIO DA
PRÓXIMA SAFRA

‘GATOS’
DERAM
PREJU DE
58 MILHÕES

SORRISO CONDUTORES NOTIFICADOS SICREDI OFERECE ENERGIA EM MT
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SINOP

‘Ferrugem’
terá fábrica
de artefatos
de cimento

A Penitenciária Ferrugem), em Sinop, 
deve receber ainda este ano um 
espaço para os reeducandos traba-
lharem na produção de artefatos de 
cimento. O anúncio da obra foi feito 
pelo prefeito Roberto Dorner durante 
visita à unidade penal. A estrutura a 
ser implantada em Sinop deve seguir 
os moldes da já existente no Centro 
Detenção Provisória (CDP) de Lucas 
do Rio Verde.                                Página  -3

 AssessoriA

AssessoriA

MUNDIAL DE CLUBES

Palmeiras
disputa
semifinal
contra o
Tigres

O Tigres, do México, será o 
adversário do Palmeiras, neste 
domingo, na estreia no Mundial 
de Clubes da Fifa. Os mexicanos 
asseguraram a vaga na semifinal 
contra o Verdão ao venceram 
de virada o Ulsan, da Coreia do 
Sul, por 2 a 1, no Estádio Ahmad 
Bin Ali, na cidade de Al Rayyan 
(Catar)       Página - 6

DivulgAção

SOJA

A ocorrência de apodrecimento de vagens na cultura da soja vem sendo observada em diversas 
regiões brasileiras, em especial no Mato Grosso, com maior frequência em Sorriso, Ipiranga do 
Norte e Tapurah, desde a safra 2019/2020, expandindo-se na safra 2020/2021 para outras regiões 
adjacentes.                                            Página -4
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APodrecimenTo de grãos e vAgens

Sinop encerrou o mês de janeiro contabilizando 24 mortes confirma-
das decorrentes da Covid-19. Essa quantidade ainda pode sofrer alte-
ração e aumentar. O cenário é mais alarmante quando comparado com 
dezembro, período em que foram registrados 12 óbitos.                 Página -3

ocupação de UTis de covid-19
está próxima de atingir 100%



Se o Capitão, mesmo que tardiamente e por 
motivos menos nobres, virou um defensor 
da vacinação coletiva, devemos aplaudi-lo

Discordo dos que defendem o impea-
chment do Presidente Bolsonaro. Não que 
admire o seu governo - como bem sabem 
os que leem meus artigos - mas porque, 
como adepto do utilitarismo, tendo a va-
lorizar as ações que possam trazer vanta-
gens para a maioria das pessoas, e o impe-
dimento não é uma delas.

Movimentos se espalham pelo País 
pedindo que o Congresso instale um pro-
cesso de afastamento, aceitando um dos 
mais de 50 pedidos que estão parados na 
mesa do Presidente da Câmara.

Entretanto são pequenas as possibili-
dades de sucesso das carreatas e manifes-
tações, pois para haver um impedimento 
precisa existir uma adesão popular muito 
grande, o que, definitivamente não ocorre 
no Brasil neste momento. Também, pesa 
a favor do Presidente a provável mudan-
ça no comando da Câmara e do Senado 
a partir de fevereiro. O Centrão – a quem 
Bolsonaro está “cedendo os anéis (minis-
térios, estatais, cargos e emendas) para 
preservar os dedos” (manter-se no cargo) 
deverá comandar as duas casas a partir do 
dia 2/2 e pagará o apoio presidencial rece-
bido, evitando o impeachment, ainda que 
provisoriamente.

Além disso, o momento é totalmente 
inoportuno, e como diz o ditado “no meio 
do brejo não é hora de trocar de cavalo”. 
De brejo estamos envolvidos por todos os 
lados, principalmente com a lama da pan-
demia, em claro e perigoso repique.

Neste momento em que o Presidente 
começa a dar alguns sinais de apoiar a va-
cinação, não convém afrontá-lo, mesmo 
porque, atacado, pode ter reações des-
temperadas. Ele que sempre criticou, ironi-
zou e desmereceu a vacina chinesa, nesta 

semana agradeceu a “sensibilidade do go-
verno chinês” quando este anunciou o en-
vio de matéria prima para o Butantan. Além 
dessa boa notícia vinda da China, o governo 
interessou-se subitamente pela Sputnik V 
que está sendo produzida no Brasil.

Ao contrário de parte da imprensa que 
ignorou essa mudança do Presidente – pre-
ferindo falar de leite condensado - deve-
mos louvá-lo pela atitude de melhorar o 
relacionamento com a China, com a Índia e 
com a Rússia.

O Bolsonaro é um acidente de percurso, 
vidas é que importam. Se ele agora resol-
veu melhorar ou recuperar sua avaliação 
política em queda, aderindo à vacina, óti-
mo. Como bons consequencialistas, o que 
nos importa neste momento é administrar 
a pandemia.

Mesmo que o preço a pagar pela univer-
salização da vacina no Brasil seja a reeleição 
de Bolsonaro, acho que podemos arriscar. 
Na atual situação, quando o número de 
mortes pela covid ultrapassa 1.400 pessoas 
por dia, nada, absolutamente nada, é mais 
importante que a imunização.

Se o Capitão, mesmo que tardiamen-
te e por motivos menos nobres, virou um 
defensor da vacinação coletiva, devemos 
aplaudi-lo, deixando para a justiça o julga-
mento dos atos de responsabilidade que 
porventura tenha praticado.

Mas muita água passará debaixo da pon-
te até 2022, e nada garante que os políticos 
que o Bolsonaro cooptou, não satisfeitos 
com os anéis que ele está cedendo, exijam 
também os dedos. Ou seja, o Centrão, ten-
do recebido todos os favores combinados, 
pode descartar o Bolsonaro sem nenhum 
pudor, pois a fidelidade não é uma de suas 
virtudes. Se é que tem alguma.

RENATO DE PAIVA PEREIRA é empresário 
e escritor

Os anéis e os dedos

E o presencial?
me perguntam sobre a disponibilização 
do treinamento na modalidade presen-

cial.
Quando o interessa-

do está próximo é mais 
fácil, e muita gente tem 
se deslocado grandes 
distâncias para fazer 
treinamentos comigo, 
da mesma forma que 
tenho me deslocado em 
diversas ocasiões para 

levar meus cursos presenciais para outros 
locais, respeitando tudo que diz respeito 
à pandemia (inclusive, por longos meses, 
recusei todo e qualquer contato presen-
cial).

Para quem está distante fica mais com-
plicado, e muita gente até se chateou pela 
impossibilidade de levar, no momento, 
meu curso para locais distantes do país. 
Em um momento como esses planejar um 
grande evento seria, no mínimo, insano da 
minha parte.

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/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

Por mais que o mundo evolua para o virtual muita gente não 
se sente plenamente satisfeito fazendo cursos online. Mesmo 
que exista a interação, a conexão, a comunicação, nada se 
equipara ao presencial. A qualidade do curso online depende 
da soma dos esforços de quem elabora, quem ministra e quem 
estuda, tendo plenas possibilidades de se conseguir o mesmo 
resultado do presencial. Mas, para quem não gosta dessa mo-
dalidade, sempre vai faltar algo que só se consegue estando 
frente a frente com o professor.

CLIC 
FINAL 

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

Não preciso nem dizer que a pandemia 
que o mundo está passando criou o famo-
so “novo normal”, não 
é mesmo? Todos os se-
tores se reinventaram 
e, com isso, passamos 
a viver de uma forma 
um tanto quanto dife-
rente do que vivíamos 
antes. O virtual, evi-
dentemente, ganhou 
espaço, afinal, em uma 
época onde o distanciamento social pode 
salvar vidas, a internet é nossa melhor op-
ção.

Meus cursos começaram a passar para 
o mundo online. Mesmo antes da pande-
mia, por proposta de um amigo e parceiro 
de negócios, já havia levado meus cursos 
de detetive para a internet, gravando, em 
vídeo, todo o conteúdo oferecido no cur-
so presencial, fazendo apenas os ajustes 
necessários. Já ministrava, também, trei-
namentos individuais por videochamada 
com quem estava longe. Mas esse passava 
longe de ser meu mercado principal.

Tenho gravado cursos no decorrer des-
se período para disponibilizar de forma 
online. Com temas variados, que vão da 
oratória e do desenvolvimento pessoal 
até gestão de carreira e áreas específicas, 
meus treinamentos têm tido excelente 
aceitação pelo Brasil afora, mas essa mo-
dalidade ainda não é uma unanimidade 

RENATO DE PAIVA PEREIRA

Sob a regulação de um decreto de 1969, as Polícias 
Militares e os Corpos de Bombeiros carecem há déca-
das de uma nova legislação que substitua regras cin-
quentenárias adotadas na ditadura. Cumpre tornar es-
sas forças de segurança mais democráticas, eficientes 
e transparentes, em conformidade com a Constituição 
de 1988.

Tal objetivo é colocado em risco, porém, em proje-
to ora em debate no Congresso Nacional —com aten-
ção do Planalto. O texto, que merece maior escrutínio 
da sociedade, altera a lei orgânica da PM.

O fato de competir privativamente à União legislar 
sobre a organização das polícias atende aos interesses 
do presidente Jair Bolsonaro, que tem a oportunida-
de de negociar demandas de sua base de apoio entre 
agentes de segurança.

A proposta em tela foi elaborada com a ajuda de 
entidades de classe de oficiais militares, o que se traduz 
em seu viés corporativista. Uma das providências mais 
vistosas é a criação de um novo patamar hierárquico, de 
general, mirando a estrutura das Forças Armadas.

As mudanças implicam redução do poder dos go-
vernadores, que escolhem os comandantes-gerais das 
corporações —estes passariam a ter mandato fixo.

Ademais, ao criar um certo Conselho Nacional de 
Comandantes Gerais da Polícia Militar, com assento nos 
ministérios da Defesa e da Justiça, a proposta desloca o 
“locus” de poder das polícias do âmbito estadual para 
o federal.

Trata-se de uma reformulação do modelo fede-
rativo brasileiro que tornaria as Polícias Militares, hoje 
estaduais, em entes autônomos como os Ministérios 
Públicos.

Observe-se, a esse respeito, que se trata de forças 
com a prerrogativa do uso de armas —e que está insta-
lado no Planalto um presidente disposto a incitar abu-
sos. Recorde-se, por exemplo, a mal disfarçada simpatia 
de Bolsonaro pelo estapafúrdio motim de PMs do Ceará 
no ano passado.

As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são, 
nos termos da Constituição vigente, “forças auxiliares 
e reserva do Exército [que] subordinam-se, juntamen-
te com as Polícias Civis e as polícias penais estaduais e 
distrital, aos governadores” (artigo 144, § 6º).

Dar autonomia às corporações e expandir o núme-
ro de níveis hierárquicos vão no sentido contrário a essa 
norma, sem explicação alguma que não a autoproteção 
das próprias polícias. No cenário atual, é casuísmo dos 
mais perigosos.

Editorial

Projeto perigoso

BICENTENÁRIO
Enormes rachaduras estão preocupan-

do fieis na bicentenária Igreja da Boa Morte, 
no Centro Histórico de Cuiabá. Fotos obtidas 
pela Coluna mostram grandes fissuras tanto 
na parede do imóvel quanto no calçamento. 
A igreja foi construída em 1810 por católicos 
pardos que não eram aceitos na Igreja do Se-
nhor Bom Jesus de Cuiabá, frequentada por 
brancos. O imóvel é tombado pelo Patrimônio 
Histórico Estadual desde 1987.

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!

NO MESMO DIA
O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro tenta 

conciliar duas agendas consideradas importan-
tes na segunda (8). Uma reunião debate crise in-
terna instalada no MDB e uma com os membros 
do Consórcio do Vale do Rio Cuiabá, que reúne 
13 prefeitos da região metropolitana, para elabo-
ração de políticas públicas. Este encontro ocor-
rerá em Santo Antônio do Leverger. O encontro 
do MDB ocorre em um hotel da Capital. Emanuel 
trata sobre a possibilidade de participação direto 
com Carlos Bezerra. Até o momento, ele não des-
confirmou a presença em nenhuma das agendas.

Crédito: Polícia Federal

IMAGEM DO DIA

Trata-se de uma reformulação do mo-
delo federativo brasileiro que tornaria 
as Polícias Militares, hoje estaduais, em 
entes autônomos como os Ministérios 
Públicos

“ “ Um grupo criminoso foi alvo da “Operação Parasita” por forças poli-
ciais em MT, MS, PB e PE. Policiais federais e civis cumpriram 21 ordens 
judiciais de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão nos 
estados. No decorrer das investigações, ficou demonstrado que os al-
vos atuavam no tráfico de drogas em cidades como Barra do Bugres, 
Alto Paraguai, Jaciara, Nova Olímpia, Feliz Natal e Nova Mutum.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Unidade penal anuncia fábrica
de artefatos de cimento
DA REPORTAGEM

A Penitenciária Dr. Os-
valdo Florentino Leite Ferrei-
ra (Ferrugem), Sinop, deve 
receber, ainda este ano, um 
espaço para os reeducandos 
trabalharem na produção 
de artefatos de cimento. O 
anúncio da obra foi feito pelo 
prefeito Roberto Dorner du-
rante visita à unidade penal.

A estrutura a ser im-
plantada em Sinop deve se-
guir os moldes da já existente 
no Centro Detenção Provisó-
ria (CDP) de Lucas do Rio Ver-
de, que desde o ano de 2014 
emprega os reeducandos na 
fábrica de artefatos e dispo-
nibiliza o material para obras 
diversas no setor público.

O diretor da unidade, 
Adalberto Dias de Oliveira, 
avaliou como positivo o en-
contro com o chefe do Exe-
cutivo Municipal, já que a 
disponibilização de trabalho 
é uma ferramenta eficaz para 
a ressocialização dos reedu-
candos.

“Fiz o convite ao prefeito 
e ele esteve aqui para conhe-
cer a nossa unidade, sinali-
zou como assertivo o nosso 
pedido. Agora vamos esperar 
os trâmites legais para poder 
iniciar a obra da construção 
do barracão”, enfatizou.

Ainda segundo o di-

retor, toda a mão de obra a 
ser utilizada na construção 
será dos reeducandos. Atual-
mente, a unidade conta com 
pouco mais de 890 homens. 
Destes, 112 realizam ativida-
des laborais intramuros e ex-
tramuros.

Dentre as opções ofere-
cidas dentro da penitenciária 
está a confecção de bolas de 
futebol, corte e costura, pro-
dução de hortaliças, serigra-
fia, manutenção e produção 
de kits de tabuleiro e as pe-
ças dos jogos de xadrez em 
madeira.

Outro projeto que traz 
uma produção expressiva é 
o ‘Sinop Bolas’, onde são con-
feccionadas a mão, bolas de 
futebol e materiais esporti-
vos. Só nesse setor são pro-
duzidas em média cerca de 
200 unidades por semana. O 
prefeito Roberto Dorner re-
conheceu a importância do 
trabalho que é desenvolvido 
pelo Conselho da Comunida-
de.

“Andando dentro do 
presídio a gente vê que o 
trabalho desenvolvido pelo 
conselho com os presos aqui 
é de grande valia. Dentro do 
presídio têm muitos profis-
sionais que atuam principal-
mente na área de costura 
com a confecção de camise-
tas e na fábrica de bolas. Tem 

SINOP. Estrutura a ser implantada deve seguir os moldes da já existente no CDP de Lucas do Rio Verde
Foto: AssessoriA/sesp-Mt

construção do espaço será realizada pelos próprios reeducandos

Gilberto Figueiredo participa de sabatina na terça

Edclay está no 6º mandato como vereador 

Pleito será das 8h às 14h 

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legisla-
tiva confirmou que o secre-
tário de Estado de Saúde, 
Gilberto Figueiredo, agen-
dou presença na sabatina 
programada para terça (9), às 
9h, para explicar o processo 
de vacinação contra o novo 
Coronavírus no estado e a 
mesa diretora do parlamen-
to cancelou a sessão de terça 
para dedicar o dia apenas à 
explanação do secretário. Na 
quarta (10) as sessões retor-
nam com a votação de vetos 
do governo. O requerimento 
para o secretário expor o pla-
no de trabalho é do deputa-
do Lúdio Cabral. Ele lembrou 
que em dezembro a secretá-
ria-adjunta de Saúde, Daniel-
le Carmona, compareceu ao 
parlamento para apresentar 
o Plano Estadual de Opera-

DA REPORTAGEM

O vereador estreante 
e mais votado de Cáceres, 
Marcos Ribeiro (PSDB), elei-
to com 802 votos, jogou a 
toalha. De pré-candidato à 
presidência da União das Câ-
maras Municipais do Estado 
(Ucmmat), aceitou ser vice 
da chapa a ser encabeçada 
por Bruno Rios, eleito parla-
mentar em Várzea Grande 
pelo PSB.

Ainda há tempo de 
eventuais candidatos se ins-
crever. O prazo se estende 
até o dia 12. A eleição, envol-
vendo 1.404 vereadores das 
141 câmaras, acontece no 
próximo dia 24. Por enquan-
to, com a saída de Marcos Ri-
beiro, continuam no páreo o 
presidente Edclay Lopes Co-
elho, do SD, grande favorito 
à reeleição. Bem articulado, 
Edclay está no sexto manda-

cionalização da Vacinação 
Contra a Covid. Conforme da-
dos da secretaria, os grupos 
prioritários somam 1,9 milhão 
de pessoas em Mato Grosso, 
exigindo 3,9 milhões de do-

to parlamentar em Vila Bela 
da Santíssima Trindade e vai 
buscar a reeleição na entida-

CONTRA COVID

Secretário de Saúde vai
à al explicar vacinação

ELEIÇÃO

Estreante joga a toalha e
Edclay em vantagem à Ucmmat

DA REPORTAGEM

Domingo (7) é dia de 
eleição para moradores de 
quatro bairros de Sorriso: 
Mário Raiter, Nova Aliança, 
Rota do Sol e São Domingos. 
O pleito para definição dos 
presidentes das associações 
de moradores será das 8h às 
14h.

Em reunião com repre-
sentantes das chapas con-
correntes, o coordenador da 
Casa dos Conselhos, Celso 
Marcon, detalhou todas as 
regras do processo eleito-
ral. Tanto a votação, quanto 
a apuração dos votos, serão 
nos próprios bairros.

“Podem e devem votar 
todos os integrantes de uma 
mesma família, por exemplo, 
desde que cada eleitor apre-
sente documento de identi-
ficação com foto e compro-
vante de endereço”, destaca.

As urnas estarão locali-
zadas nos seguintes pontos 
de votação: Mário Raiter – 
Pavilhão Social; Nova Alian-
ça – Escola Municipal Vila 
Bela; Rota do Sol – Centro de 
Eventos Ari José Riedi; São 
Domingos – Escola Munici-

pal São Domingos.
No Mário Raiter, con-

correm ao pleito as chapas 
“Avança Mário Raiter”, sob a 
tutela de Evaldo de Faria; e 
“Mário Raiter em Ação”, lide-
rada por Antônio da Silva. No 
Nova Aliança, a disputa está 
polarizada entre as chapas 
“Nova Aliança para Todos”, li-
derada por Marizia de Olivei-
ra; e “Aliança Merece Mais”, 
conduzida por Lucelandia 
da Silva. No Rota do Sol, três 
chapas foram inscritas: “Rota 
Acima de Tudo, Deus Acima 
de Todos”, capitaneada por 
Vilson Mutinelli; “Rota para 
Frente”, liderada por Edis 
Ferreira Bessa; e “Amor e Ati-
tude pelo Rota do Sol”, sob o 
comando de Nilton da Silva. 
No São Domingos, a disputa 
será entre as chapas “Vitó-
ria”, de Milton Viniski; e “São 
Domingos Melhor”, de Mario 
Rego.

Vale lembrar que, dos 
30 bairros sorrisenses com 
associações de moradores 
cadastradas junto à Casa dos 
Conselhos, somente nestes 
quatro será necessário deci-
dir nas urnas os líderes co-
munitários.

SORRISO

Domingo tem eleição
para presidentes de
associações de bairros

ses de vacina. “Temos que 
acelerar a articulação com 
estado e municípios para 
que a logística permita a va-
cinação o mais rapidamente 
possível. Nossa expectativa é 

que logo estejam disponíveis 
novos lotes de vacinas para 
imunizar idosos, doentes crô-
nicos, e todas as pessoas dos 
grupos prioritários”, defen-
deu o deputado.

o semear, que é a horta deles. 
O jardim aqui é muito bonito. 
O conselho está de parabéns 
pelo trabalho desenvolvido”, 
pontuou Dorner.

O juiz de execução pe-
nal e corregedor do presídio, 
João Manoel Pereira Guerra, 
que há alguns anos desen-
volve ações de ressocializa-
ção junto à unidade prisio-
nal, acompanhou o prefeito 
durante a visita e ressaltou a 
importância do gestor muni-
cipal conhecer os projetos so-
ciais e lembrou que as ações 
são importantes, também 
para segurança pública da 
cidade.

“Essas ações têm cres-
cido e se desenvolvido e têm 
sido muito úteis para o pró-
prio município, com relação 
à mão de obra que está sen-
do empregada, quer seja do 
regime semiaberto, como do 
regime fechado. 

E agora com o início 
desta nova gestão é mui-
to oportuno neste início de 
mandato, vir conhecer aqui 
o sistema prisional e ver as 
potencialidades que existem 
aqui dentro. 

E hoje ele visitando aqui 
já observou que existem vá-
rias ações sendo desenvol-
vidas que podem ser apro-
veitadas pelo município de 
Sinop”, destacou.

de para mais dois anos como 
presidente. Os outros can-
didatos são Cristiano Bicó 

(Republicanos), de Nova Mu-
tum; e o várzea-grandense 
Bruno Rios.
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Apodrecimento de grãos e vagens
reduz em até 20% produtividade
DA REPORTAGEM

A ocorrência de apodre-
cimento de vagens na cul-
tura da soja vem sendo ob-
servada em diversas regiões 
brasileiras, em especial no 
Mato Grosso, com maior fre-
quência em Sorriso, Ipiranga 
do Norte e Tapurah, desde a 
safra 2019/2020, expandindo-
-se na safra 2020/2021 para 
outras regiões adjacentes. 
O problema é caracterizado 
pelo apodrecimento de grãos 
e vagens, a partir do estádio 
R5.4 (51% a 75% da formação 
de grãos), causando redu-
ção de produtividade de até 
20% e perda da qualidade 
de grãos e gerando níveis de 
desconto por grãos avariados 
que chegaram a 30%.

Diante das observa-
ções e análises realizadas até 
o momento, a hipótese da 
causa do apodrecimento de 
vagens está ligada a um con-
junto de fatores relacionados 
ao ambiente desfavorável e 
à sensibilidade de determi-
nadas cultivares. O ambiente 
desfavorável trata-se, muito 
provavelmente, de estresses 
térmicos, com elevadas tem-

peraturas, associadas com 
poucas chuvas (déficit hídri-
co). Quanto às cultivares de 
soja, as observações a campo 
sugerem existir variabilida-
de genética para sensibili-
dade a esse problema. Em 
análises realizadas em grãos 
e vagens com e sem sinto-
mas, foram encontrados gê-
neros de fungos já descritos 
na cultura como Phomopsis, 
Colletotrichum, Cercospora e 
Fusarium. Esses fungos são 
descritos como latentes na 
cultura da soja, podendo ser 
obtidos de diversos tecidos 
em diferentes estádios feno-
lógicos. 

A diversidade de fungos 
obtidos, inclusive em vagens 
sem apodrecimento, indi-
ca que a colonização pelos 
mesmos é secundária, não 
podendo ser atribuída a eles 
a causa do problema. Muitas 
áreas com apodrecimento de 
vagens são expostas a aplica-
ções regulares de fungicidas 
e apresentam boa sanidade 
foliar. Até o momento, não 
há evidências de que o pro-
blema seja decorrente de 
ataque de uma nova doen-
ça. Em estudos preliminares, 

Foto: Gabriel Faria

Fato vem acontecendo em Sorriso, Tapurah e Ipiranga do Norte

SOJA EM MT. Principais fatores são altas temperaturas e pouca chuva
constatou-se que os grãos 
dentro das vagens deterio-
radas apresentavam eleva-
dos índices de enrugamen-
to, resultantes da exposição 
das plantas a condições de 
elevadas temperaturas du-
rante a fase de enchimento 
de grãos. Esse enrugamento 
normalmente é mais inten-
so sob déficit hídrico, mas 
pode também ocorrer em 
condições normais de dispo-
nibilidade hídrica. O enruga-
mento afeta drasticamente 
a qualidade dos grãos e das 
sementes e propicia a infec-
ção secundária por Phomop-
sis spp., o que pode propiciar 
o apodrecimento das vagens, 
principalmente em situações 
de ocorrência de chuvas em 
pré-colheita. Sabe-se que a 
expressão do enrugamento 
de grãos tem grande influên-
cia genética. Supõe-se que as 
cultivares que estão apresen-
tando esse problema possam 
ser mais suscetíveis à sua ex-
pressão. A Embrapa, em par-
ceria com outras instituições 
e empresas, vem desenvol-
vendo trabalhos de pesquisa 
para ampliar as hipóteses e 
suas interações. Desta forma, 

irá continuar o isolamento 
de fitopatógenos, a avaliação 
da nutrição das plantas na 

ocorrência da anomalia, bem 
como a observação das rela-
ções entre o teor de lignina 

DA REPORTAGEM

Grandes impactos na 
produção agropecuária e na 
economia de vários municí-
pios de Mato Grosso. Serão 
essas, na avaliação de Nor-
mando Corral, as consequ-
ências com a eventual apro-
vação do texto apresentado 
pelo Governo do Estado para 
atualizar o Zoneamento So-
cioeconômico Ecológico do 
Estado (ZSEE/MT).

O presidente da Fede-
ração de Agricultura e Pecu-
ária de Mato Grosso diz que 
faltou embasamento técnico 
e científico na elaboração do 
documento, que – se for leva-
do adiante como está – com-
prometeria o setor que é o 
principal motor da economia 
mato-grossense.

“Nós não precisamos de 
mais restrições na produção 
além das que nós já temos. É 
isso que precisamos levar ao 
conhecimento do Governo. 
Mais restrições impostas à 

DA REPORTAGEM

Desenvolver produtos, 
serviços ou processos inova-
dores de micro e pequenas 
empresas de Mato Grosso é o 
objetivo do Tecnova II – MT. O 
programa, uma parceria dos 
governos Estadual e Federal, 
investirá R$ 4,2 milhões nas 
empresas selecionadas pelo 
edital que será lançado no dia 
18 de fevereiro, pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de Mato Grosso (Fape-
mat).

As empresas deverão ser 
sediadas em Mato Grosso e 
podem participar individual-
mente ou em associação com 
outras empresas brasileiras 
que atendam ao edital. As pro-

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Com foco em dar su-
porte ao agronegócio – setor 
que fechou 2020 com saldo 
positivo de 9% no PIB agro-
pecuário mesmo em um pe-
ríodo atípico, de pandemia 
– o Sicredi vai destinar R$ 
6,9 bilhões em créditos para 
pré-custeio do Plano Safra 
2021/2022 para os associados 
das cooperativas integradas 
ao sistema em todo o país. 

O valor está disponível 
para associados do campo 
que pretendem antecipar 
a compra de insumos para 
suas lavouras, garantindo 
maior rentabilidade dos ne-
gócios.

Do total disponível no 
Sicredi para todo o país, as 
cooperativas nas regiões 
Centro-Oeste e Norte (que 
abrangem os estados de 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, 
Acre e Amazonas) vão dispo-
nibilizar R$ 1,731 bilhão, valor 
21% maior que o planejado 
para a safra 2020/2021 (R$ 
1,432 bilhão). Os recursos são 
destinados a pequenos, mé-

dios e grandes produtores e a 
estimativa é realizar cerca de 
22 mil operações na região.

Além dos recursos con-
trolados (oficiais), as coope-
rativas do Sicredi disponi-
bilizam outras fontes para 
pré-custeio como Moeda 
Estrangeira, Cédula de Pro-
duto Rural (CPR), e Recur-
sos Próprios da Cooperativa. 
Na última temporada, essas 
fontes alternativas, somadas 
aos recursos controlados, re-
sultaram na concessão de R$ 
3,225 bilhões, cifra 125% maior 
que o planejado inicialmente. 
Para a safra 2021/2022, o Si-
credi prevê liberar o mesmo 
valor do último ciclo em fon-
tes alternativas, cerca de R$ 
1,284 bilhão.

O presidente da Central 
Sicredi Centro Norte, João 
Spenthof, afirma que todo 
ano a instituição financeira 
cooperativa busca antecipar 
a oferta do pré-custeio. “É 
mais um esforço nosso em 
prol dos produtores, para 
atendê-los no momento que 
eles mais precisam, que é no 
planejamento da safra, para 
que façam bons negócios”.

Normando Corral faz críticas ao projeto que atualiza o ZSEE

Parceria foca no desenvolvimento de produtos, serviços 
ou processos inovadores

Objetivo é ajudar produtor rural a planejar
aquisição de insumos

SISTEMA FAMATO

“É um completo absurdo, sem qualquer 
embasamento técnico ou científico”

PROGRAMA

R$ 4,2 milhões para fomentar
micro e pequenas empresas

INVESTIMENTO

Sicredi disponibiliza R$ 
6,9 bi para pré-custeio 
da próxima safraFoto: DivulGação

Foto: DivulGação

Foto: DivulGação

postas serão objeto de seleção 
pública e cada empresa sele-
cionada poderá receber sub-
venção de até R$ 200 mil. Ao 
final da execução dos projetos, 
deverão estar em condições 
de ingressar em uma das eta-
pas de certificação, produção 
ou comercialização.

O governador Mauro 
Mendes diz que, em Mato 
Grosso, os dados mostram 
que as micro, pequenas e mé-
dias empresas são as maiores 
geradoras de emprego. “Nós 
do Governo de Mato Grosso 
temos incentivado o empre-
endedorismo, inclusive com 
ações voltadas a simplificar e 
fomentar quem pretende ter 
seu próprio negócio. Esse pro-
grama é mais uma ferramen-

nas vagens e grãos e do en-
rugamento dos grãos com o 
apodrecimento.

agropecuária de Mato Gros-
so, que é a base econômi-
ca do estado, significa mais 
atraso, mais prejuízo. Alguns 
municípios ficarão proibidos 
de realizar suas atividades 
agropecuárias em 70%, 80% 
às vezes até 90% do seu ter-
ritório, caso prevaleça o que 
está sendo oferecido pela 
Secretaria Estadual de Plane-
jamento e Gestão. Isso é um 
absurdo”, enfatiza.

Segundo Corral, o pro-
jeto elaborado pela Seplag/
MT não tem o embasamento 
necessário. “Eu não acho que 
a Seplag tenha competên-
cia técnica e científica para 
fazer isso. Nós não participa-
mos (da elaboração). Temos 
que participar da concepção 
destes projetos que afetam 
diretamente o setor. Temos 
que discutir de forma correta, 
com embasamento técnico 
e científico. Não é um con-
fronto, mas queremos saber 
como foi feito esse projeto e 
queremos discuti-lo”, afirma.

ta para auxiliar as iniciativas 
inovadoras que demonstram 
ter viabilidade”. O limite das 
propostas é de R$ 100 mil a R$ 
200 mil, com contrapartida de 
5% do valor da proposta. Os te-

mas são agronegócio, tecnolo-
gia da informação e comuni-
cação (TIC), metalomecânica, 
reaproveitamento, química, 
construção civil, bioeconomia, 
energia.



CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Estado de Mato Grosso, sábado, 06 de fevereiro de 2021 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

ELETRONICO Nº 001/2021 
 
O Município de Vera – MT, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que encontra-se 
aberto procedimento licitatório na modalidade de 
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2021, visando 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS (VEÍCULO TIPO SUV,  
ANO/MODELO 2020/2021 OU SUPERIOR, 
CABINE FECHADA, 4X2, COMBUSTÍVEL FLEX, 
MOTOR MÍNIMO 1.5, MÍNIMO 114 CV, 
CAPACIDADE 05 LUGARES, DIREÇÃO 
HIDRÁULICA/ELÉTRICA, TRANSMISSÃO 
AUTOMÁTICA), PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
tipo “menor preço por ITEM”, conforme Termo de 
Referência. Realização: por meio do site 
www.bllcompras.org.br Data de início para o 
recebimento das propostas: das 14h00min do dia 
09/02/2021 até às 08h00min do dia 19/02/2021 
(horário de Brasília – DF). Data e horário de início 
da sessão: Dia 19/02/2021 as 09h00min. (horário 
de Brasília - DF). O edital completo poderá ser 
retirado na Prefeitura Municipal de Vera, 
Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente, no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br; ou através do site 
www.bllcompras.org.br Informações poderão ser 
obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou via e-
mail: licitacaovera@gmail.com  
 

 Vera – MT, 05 de fevereiro de 2021.  
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA/PABLO 
JÚNIOR GONÇALES – PREGOEIROS – 

Portaria nº 015/2021. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 003/2021 
 

O Município de Vera – MT, através de seu 
Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 
07h30min (Horário Local), do dia 19 de Fevereiro 
de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - 
MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
0005/2021, visando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA na PRESTAÇAO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA 
ADMINISTRATIVA DO TIPO CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU 
CONSULTORIA NO ENVIO DAS 
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO APLIC, tipo 
“menor preço por ITEM”, conforme quantidades e 
descrições constantes no Termo de Referência. 
O edital completo poderá ser retirado no 
endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou 
ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no 
Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em 
Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07:00 às 13:00 
horas.Informações poderão ser obtidas pelo 
telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: 
licitacaovera@gmail.com.  

 
Vera – MT, 05 de fevereiro de 2021. 

 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

IMÓVEIS RURAIS EM MATO GROSSO

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

Fazenda 2.999ha, Paranatinga, terras de cultura
e pastagem, Gleba Jatobá.

Inicial R$ 17.884.634,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda 2.999ha, Paranatinga, terras de cultura
e pastagem, Gleba Jatobá.

Inicial R$ 17.884.611,00 (PARCELÁVEL) 

Fazenda 3.743ha, Marcelândia, terras de culturas
e pastagens, Estr. Nova República (MT-130).

Inicial 17.093.645,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda 2.799ha, Paranatinga, terras de
cultura e pastagem, Gleba Jatobá.

Inicial R$ 16.692.262,00 (PARCELÁVEL)

VIPCAR ESTÉTICA AUTOMOTIVA, CNPJ n° 
38.087.172/0001-17, torna público que requereu junto à 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), o pedi-
do para a Licença Prévia, de Instalação e Operação, em 
que a mesma se situa-se na Avenida Tancredo Neves, n° 
1421, Centro, CEP 78.888-000, no município de Nova Ubi-
ratã - Mato Grosso, para a atividade lavador de veículos 
automores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA, CNPJ n° 
01.614.521/0001-00 , torna público que requereu junto à 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), o pedi-
do para a Renovação da Licença de Operação, em que 
a mesma se situa-se na Avenida Tancredo Neves, s/n°, 
Centro, CEP 78.888-000, no município de Nova Ubiratã- 
Mato Grosso, para a atividade de Estação de Transbor-
do na qual a unidade situa-se na Estrada Municipal P. A. 
Cedro Rosa.

JAMIS FAYMESON LIMA MEDEIROS, CNPJ 
27.796.470/0001-60, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade 
de Higiene e embelezamento de animais domésticos / Co-
mércio varejista de medicamentos veterinários / Comércio 
varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para 
animais de estimação / Comércio varejista de produtos 
saneantes domissanitários, localizada na Rua Tangara, N 
410, sala 01, Industrial 1A Etapa, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-
0266)

A Empresa BRIGHENTI MADEIRAS LTDA - EPP, CNPJ 
01.702.169/0001-56 e Inscrição Estadual 13173610-8 
localizada no município de SINOP/MT torna público que 
requereu junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – 
SEMA/MT a Licença por Adesão e Compromisso – LAC. 
Não foi determinado EIA/RIMA.

ESPAÇO VACINA E SAÚDE LTDA, CNPJ 39.491.497/0001-
23, instalada na Rua das Nogueiras, nº 1329, no Sala 03, 
Setor Comercial, em Sinop-MT, torna público que requereu 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE-
SENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para 
atividade de serviços de vacinação e imunização humana. 
Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784.

S M FARMACIAS LTDA, CNPJ 37.258.919/0001-90, locali-
zada na Rua dos Mognos n° 51, bairro: Loteamento Village 
torna público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TAVEL, Licença Prévia, Instalação e Operação (LP, LI e 
LO) para atividades de comércio varejista de produtos far-
macêuticos, sem manipulação de fórmulas, instalada em 
Sinop - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

CARGILL AGRÍCOLA S A, CNPJ 60.498.706/0091-03, tor-
na público que requereu junto a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente – SEMA, a renovação da Licença de Ope-
ração para a atividade de Comércio atacadista de cereais 
e leguminosas beneficiados. Localizado na Estrada Vitória 
MT 225 KM 5, zona rural, município de Vera/MT. Coorde-
nadas geográficas do Empreendimento: 55°19’28,634”W 
12°19’16,098”S. Não foi determinado o EIA-RIMA.

TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E 
VENDA DE IMOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
18.012.953/0001-35, torna público que requereu junto a 
SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT a 
Licença de Operação (LO) para o loteamento urbano JAR-
DIM BELLA MORADA com área de 11,4820 hectares, no 
município de Sinop - MT, coordenadas geográficas Lat.: 
11° 54’ 22,75 S  Long.:55° 30’ 06,01”  W.

SÉRGIO ADÃO ESTEVES, CPF: 446.268.199-15, torna 
público que requereu junto a Secretária de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA/MT, a renovação de Outorga de Uso dos 
Recursos Hídricos para irrigação por pivô central, com cap-
tação de água no Córrego Boi Mário, Fazenda Vitória, zona 
rural do município de Sorriso - MT. Coordenada do ponto 
de captação: Lat: 12º07’33,0”S e Long: 55º51’22,0”W; Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental.

J. J. DE LIMA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI, CNPJ: 
29.083.619/0001-99, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA a RENOVAÇÃO da Licença de Operação (LO) 
e Alteração da Razão Social da atividade de: 47.84-9-00 
- Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). 
Endereço: Rua Nossa Senhora da Salete, nº 1027, Resi-
dencial Terra Brasil. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

VILSON VIGOLO –ME (FUNERARIA SÃO JOSE) – CNPJ: 
01.327.048/0001-71, localizado no município de Sorriso 
do Estado de Mato Grosso, torna público que requereu 
a junto a SEMA/MT, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO e Alteração da Razão Social, (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SORRISO- MT – CNPJ: 03.239.076/0001-
62, para VILSON VIGOLO –ME (FUNERARIA SÃO JOSE) 
– CNPJ: 01.327.048/0001-71), com ramo de Atividade de 
GESTÃO E MANUTENÇAO DE CEMTERIO MUNICIPAL, 
não foi determinado EIA-RIMA. 

ANALICE MARANGONI EIRELI (DEDETIZADORA SOR-
RISO) - CNPJ: 28.955.196/0001-97, localizado na AV. 
ADEMAR RAITER, N° 240 sala 01 – Centro Sul, perten-
cente ao município de Sorriso-MT, torna público que reque-
reu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença 
de Operação com ramo de Atividade: 81.22-2-00 - Imuni-
zação e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 - Ativida-
des de limpeza não especificadas anteriormente;; não foi 
determinado EIA-RIMA

MOMBACH & MOMBACH LTDA (BRAHMASOL)  - CNPJ: 
08.918.974/0001-60, localizado na Rua R MARCIA RE-
GINA DE BORBA, N° 216B - Bairro: RESIDENCIAL CO-
LINAS, pertencente ao município de Sorriso-MT, torna 
público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Re-
novação da Licença de Operação e Alteração da Razão 
Social, (BRAHMASOL DIST. DE BEBIDAS LTDA – EPP 
– CNPJ: 01-921.629/0002-18 para MOMBACH & MOMBA-
CH LTDA (BRAHMASOL)  - CNPJ: 08.918.974/0001-60) 
com ramo de Atividade: 47.23-7-00 - Comércio varejista de 
bebidas, 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias 
em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns,47.84-9-00 - Co-
mércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP); não 
foi determinado EIA-RIMA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 018/2021
OBJETO: Fornecimento do Sistema de Ensino Aprende Brasil para 
atender os alunos de pré-escola e do 1º ano do ensino fundamental no 
Município de Marcelândia/MT, os livros serão entregues bimestralmente 
antes do início do período, conforme abaixo descrito e proposta do 
Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2021. CONTRATADA: 
EDITORA APRENDE BRASIL LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 240.116,00 (duzentos e quarenta mil, 
cento e dezesseis reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021. DATA 
ASSINATURA: 27/01/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2021

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. VALOR: R$ 499,20 (quatrocentos e noventa e 
nove reais e vinte centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA 
ASSINATURA: 25/01/2021.

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: COMERCIAL LUAR 
EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
VALOR: R$ 282,48 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito 
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 
25/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para reposição 
nos veículos, caminhões e máquinas de diversas secretarias do 
município de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do 
PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020 e Ata de Registro de Preços nº 
058/2020. CONTRATADA: D.P. DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E 
BORRACHAS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
VALOR: R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 25/01/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 015/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2021
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. VALOR: R$ 6.418,15 (seis mil, quatrocentos e dezoito reais e quinze 
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 
27/01/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 014/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 013/2021
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: CLORO MATO GROSSO 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: 
R$ 63,20 (sessenta e três reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. 
DATA ASSINATURA: 25/01/2021.

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: BELAFORTE COMERCIAL 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: 
R$ 57,80 (cinquenta e sete reais e oitenta centavos). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 25/01/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2021

OBJETO: aquisição de materiais de construção, ferramentas e materiais 
elétricos para iluminação pública para serem utilizados na manutenção 
das atividades de diversas secretarias municipais de Marcelândia/MT, 
conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO ELETRONICO Nº 
023/2020. CONTRATADA: IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
C O N F E C Ç Õ E S  LT D A .  C O N T R ATA N T E :  M U N I C Í P I O  D E 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 1.636,80 (um mil, seiscentos e trinta e 
seis reais e oitenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA 
ASSINATURA: 12/01/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C, para serem utilizados 
nas operações de Tapa Buracos nas diversas ruas do município de 
Marcelândia-MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº  010 /2020 .  CONTRATADA:  ARAPETRO 
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos 
reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 
15/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2021

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para reposição 
nos veículos, caminhões e máquinas de diversas secretarias do 
município de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do 
PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020 e Ata de Registro de Preços nº 
058/2020. CONTRATADA: D.P. DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E 
BORRACHAS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
VALOR: R$ 30.312,00 (trinta mil, trezentos e doze reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 15/01/2021.

OBJETO: contratação de empresa para prestar serviços de fornecimento 
de acesso à internet através de Link Dedicado, com transmissão através 
de fibra Óptica e rádio para atender as necessidades de diversas 
Secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e 
proposta do Pregão Presencial nº 006/2020. CONTRATADA: W P 
MOHAMAD KASSAB – ME. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 15.990,00 (quinze mil, novecentos e 
noventa reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 
21/01/2021.

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. VALOR: R$ 8.609,24 (oito mil seiscentos e nove 
reais e vinte quatro centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA 
ASSINATURA: 22/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 009/2021

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. 
VALOR: R$ 1.068,52 (um mil e sessenta e oito reais e cinquenta e dois 
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 
22/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 011/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 005/2021
OBJETO: Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios originais 
ou genuínos, para a frota de veículos e máquinas de diversas secretarias 
do Município de Marcelândia/MT, conforme Pregão Eletrônico nº 
013/2020 e Ata de Registro de Preços nº 030/2020. CONTRATADA: 
ADRIANO DOS REIS EIRELI – EPP. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 4.533,88 (quatro mil, quinhentos e 
trinta e três reais e oitenta e oito centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/04/2021. DATA ASSINATURA: 20/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: contratação de empresa para prestar serviços de fornecimento 
de acesso à internet através de Link Dedicado, com transmissão através 
de fibra Óptica e rádio para atender as necessidades de diversas 
Secretarias do Município de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e 
proposta do Pregão Presencial nº 006/2020. CONTRATADA: W P 
MOHAMAD KASSAB – ME. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 49.249,20 (quarenta e nove mil, 
duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 28/02/2021. DATA ASSINATURA: 21/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 008/2021

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 
ELETRO NI CO  Nº  026 / 2020 .  CO NTRATADA:  G RAM ADO 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 2.423,50 (Dois mil quatrocentos e 
vinte e três reais e cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/04/2021. DATA ASSINATURA: 22/01/2021.

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 036/2020. 
CONTRATADA: AUTO POSTO 4AR LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 46.680,00 (quarenta e seis mil e 
seiscentos e oitenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/02/2021. DATA 
ASSINATURA: 22/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2021

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: N CARRER EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 
129,00 (cento e vinte nove reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. 
DATA ASSINATURA: 25/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 004/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de instalações e manutenções elétricas preventivas e corretivas 
em geral, em redes de baixa tensão para atender as necessidades de 
diversas secretarias do município de Marcelândia/MT, conforme Pregão 
Presencial nº 025/2020 e Ata de Registro de Preços nº 060/2020. 
CONTRATADA: NILTON LUIZ BARBOSA DOS SANTOS – MEI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 
7.709,00 (sete mil, setecentos e nove reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
28/02/2021. DATA ASSINATURA: 15/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 029/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 030/2021
OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para 
reposição nos veículos, caminhões e máquinas de diversas secretarias 
do município de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta 
do PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. CONTRATADA: PNEUS 
BARBOSA LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT. VALOR: R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 28/01/2021.

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. VALOR: R$ 134,75 (cento e trinta e quatro reais e setenta e cinco 
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 
28/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para reposição 
nos veículos, caminhões e máquinas de diversas secretarias do 
município de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do 
PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020. CONTRATADA: IBRUS – 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 9.200,00 (nove mil e 
duzentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA 
ASSINATURA: 28/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

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: COMERCIAL LUAR 
EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
VALOR: R$ 3.356,34 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e 
quatro centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA 
ASSINATURA: 28/01/2021.

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:  GRAMADO 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 4.421,04 (quatro mil, quatrocentos 
e vinte e um reais e quatro centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. 
DATA ASSINATURA: 28/01/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 033/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para reposição 
nos veículos, caminhões e máquinas de diversas secretarias do 
município de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do 
PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020 e Ata de Registro de Preços nº 
058/2020. CONTRATADA: D.P. DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E 
BORRACHAS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
VALOR: R$ 43.430,00 (quarenta e três mil, quatrocentos e trinta reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 28/01/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 028/2021
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 036/2020. 
CONTRATADA: AUTO POSTO 4AR LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 40.845,00 (quarenta mil, 
oitocentos e quarenta e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/02/2021. 
DATA ASSINATURA: 28/01/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2021
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 036/2020. 
CONTRATADA: AUTO POSTO 4AR LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 972,50 (novecentos e setenta e 
dois reais e cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/02/2021. 
DATA ASSINATURA: 28/01/2021.

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. VALOR: R$ 
41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 28/02/2021. DATA ASSINATURA: 29/01/2021.

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. VALOR: R$ 
1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
28/02/2021. DATA ASSINATURA: 29/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 034/2021

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. VALOR: R$ 
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
28/02/2021. DATA ASSINATURA: 29/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 036/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de limpeza, instalação e conserto de aparelhos de ar-
condicionado tipo split para o Município de Marcelândia/MT, conforme 
abaixo descrito e proposta do PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2020. 
CONTRATADA: DIOM HENRIQUE CAMARGO LEITE. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 7.341,00 (sete mil 
trezentos e quarenta um reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. 
DATA ASSINATURA: 29/01/2021.

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. VALOR: R$ 
147.600,00 (cento e quarenta e sete mil e seiscentos reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 28/02/2021. DATA ASSINATURA: 29/01/2021.

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. VALOR: R$ 
5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
28/02/2021. DATA ASSINATURA: 29/01/2021.

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. VALOR: R$ 
1.642,50 (um mil e seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta 
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/02/2021. DATA ASSINATURA: 
29/01/2021.

OBJETO: aquisição de materiais de construção, ferramentas e materiais 
elétricos para iluminação pública para serem utilizados na manutenção 
das atividades de diversas secretarias municipais de Marcelândia/MT, 
conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO ELETRONICO Nº 
023/2020.  CONTRATADA:  CASANOVA MATERIAIS PARA 
C O N S T R U Ç Ã O  LT D A .  C O N T R ATA N T E :  M U N I C Í P I O  D E 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 2.305,78 (dois mil, trezentos e cinco 
reais e setenta e oito centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. 
DATA ASSINATURA: 27/01/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2021

OBJETO: aquisição de cimento CP II - 32 para serem utilizados na 
manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de 
Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 031/2020. CONTRATADA: BURITI MATERIAIS PARA 
C O N S T R U Ç Ã O  LT D A .  C O N T R ATA N T E :  M U N I C Í P I O  D E 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 1.965,15 (um mil, novecentos e 
sessenta e cinco reais e quinze centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/04/2021. DATA ASSINATURA: 27/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2021

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. CONTRATADA: F E 
CRISTOVAO. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. 
VALOR: R$ 1.283,73 (um mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e 
três centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 
27/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2021

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. VALOR: R$ 9.468,72 (nove mil, quatrocentos e 
sessenta e oito reais e setenta e dois centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
30/04/2021. DATA ASSINATURA: 28/01/2021.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

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. VALOR: R$ 
978,00 (novecentos e setenta e oito reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
28/02/2021. DATA ASSINATURA: 29/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 040/2021
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.  CONTRATADA: NE 
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ R$ 
23.001,30 (vinte e três mil, um reais e trinta centavos). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 29/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 041/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

OBJETO: aquisição de materiais de construção, ferramentas e materiais 
elétricos para iluminação pública para serem utilizados na manutenção 
das atividades de diversas secretarias municipais de Marcelândia/MT, 
conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO ELETRONICO Nº 
023/2020. CONTRATADA: IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
C O N F E C Ç Õ E S  LT D A .  C O N T R ATA N T E :  M U N I C Í P I O  D E 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 1.636,80 (um mil, seiscentos e trinta e 
seis reais e oitenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA 
ASSINATURA: 12/01/2021.

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 
EL ETRONICO Nº  0 2 6 /2 0 2 0 .  CONTRATADA:  GRAMADO 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 48,32 (quarenta e oito reais e trinta 
e dois centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA 
ASSINATURA: 29/01/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 044/2021

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: CLORO MATO GROSSO 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: 
R$ 89,76 (oitenta e nove reais e setenta e seis centavos). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 29/01/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 042/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 043/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 046/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

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. VALOR: R$ 203,87 (duzentos e três reais e oitenta e sete centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 29/01/2021.

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: N CARRER EIRELI. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: R$ 
275,90 (duzentos e setenta e cinco reais e noventa centavos). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 29/01/2021.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 045/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 047/2021

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. VALOR: R$ 
540,00 (quinhentos e quarenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
28/02/2021. DATA ASSINATURA: 29/01/2021.

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: BELAFORTE COMERCIAL 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR: 
R$ 160,40 (cento e sessenta reais e quarenta centavos). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 30/04/2021. DATA ASSINATURA: 29/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 006/2021 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, MANUTENÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DA BR-163, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( S ) 
SOL IC ITANTE(S) . '  CONFORME A SEGUIR :  EMPRESAS 
VENCEDORAS: PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES 
EIRELI CNPJ/CPF Nº 36.907.608/0001-41 ITENS VENCEDORA - 
838369 - R$18,40, - 837150 - R$1,10, - 837154 - R$7,95, - 837151 - 
R$1,75, - 837661 - R$42,00, - 837157 - R$3,40, - 837681 - R$7,00, - 
837121 - R$11,00, - 837164 - R$65,00, VALOR TOTAL R$ R$116.780,00 
R J M COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF Nº 20.771.901/0001-94 ITENS 
VENCEDORA - 845354 - R$116,00, - 837041 - R$8,04, - 837663 - 
R$98,95, - 837228 - R$13,45, - 837152 - R$3,05, - 837153 - R$4,60, - 
837662 - R$78,90, - 837676 - R$5,40, - 837682 - R$10,89, - 837684 - 
R$23,80, - 845188 - R$7,49, - 837169 - R$4,59, - 837236 - R$11,90, - 
837044 - R$10,25, - 837174 - R$11,74, - 837175 - R$41,15, - 845186 - 
R$2,30, - 845185 - R$1,20, - 838150 - R$296,99, - 838085 - R$94,15, - 
838543 - R$93,45, VALOR TOTAL R$ R$295.075,40 ELETRICA LUZ 
COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 
00.226.324/0001-42 ITENS VENCEDORA - 838138 - R$16,67, - 837170 - 
R$3,89, - 837664 - R$129,80, - 837229 - R$19,50, - 837660 - R$28,50, - 
837674 - R$8,30, - 837675 - R$11,10, - 837680 - R$28,00, - 837677 - 
R$7,00, - 837678 - R$11,39, - 837685 - R$30,90, - 837686 - R$52,50, - 
837683 - R$15,30, - 837687 - R$7,10, - 837688 - R$11,14, - 845189 - 
R$7,65, - 837322 - R$4,94, - 838301 - R$1,82, - 838111 - R$45,77, - 
838112 - R$45,77, - 838113 - R$45,77, - 837163 - R$17,00, - 838083 - 
R$26,73, - 838084 - R$30,52, - 838133 - R$20,22, - 838087 - R$9,42, 
VALOR TOTAL R$ R$319.700,94 LUZ & CIA EIRELI CNPJ/CPF Nº 
31.075.299/0001-77 ITENS VENCEDORA - 838124 - R$73,00, - 837437 - 
R$3,00, - 837439 - R$4,00, - 838368 - R$8,30, - 837180 - R$13,12, - 
837691 - R$15,75, - 837158 - R$4,99, - 845187 - R$4,80, - 838644 - 
R$8,39, - 838645 - R$5,70, - 838086 - R$5,30, - 838099 - R$17,62, - 
837172 - R$25,00, - 837173 - R$25,00, - 838151 - R$9,70, - 838155 - 
R$158,60, - 838156 - R$357,90, - 838245 - R$290,00, - 845182 - 
R$229,00, - 838148 - R$93,00, - 838147 - R$51,85, VALOR TOTAL R$ 
R$177.252,00 GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF Nº 
29.613.043/0001-24 ITENS VENCEDORA - 837690 - R$45,27, - 837689 - 
R$26,97, - 837557 - R$84,96, - 845353 - R$70,55, - 837554 - R$33,03, - 
838089 - R$5,74, - 838149 - R$155,25, VALOR TOTAL R$ R$30.605,60 
COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF Nº 
07.237.858/0001-13 ITENS VENCEDORA - 837673 - R$6,19, - 837679 - 
R$17,78, - 837595 - R$448,00, - 838277 - R$190,00, - 845179 - R$3,48, - 
838130 - R$690,00, - 838384 - R$7.950,00, VALOR TOTAL R$ 
R$38.430,00 GATIVA CONSTRUCOES EIRELI CNPJ/CPF Nº 
24.528.636/0001-79 ITENS VENCEDORA - 837143 - R$125,00, - 837178 
- R$11,99, - 845190 - R$1.400,00, - 845181 - R$1.900,00, - 838230 - 
R$415,00, VALOR TOTAL R$ R$60.155,00 RGB INDUSTRIA, 
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF Nº 35.518.733/0001-05 
ITENS VENCEDORA - 845355 - R$241,53, VALOR TOTAL R$ 
R$4.830.600,00 VALOR TOTAL GERAL R$5.868.598,94.

Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 003/2021 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E 
CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 
DE SAÚDE E SANEAMENTO E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
SORRISO-MT' CONFORME A SEGUIR EMPRESAS VENCEDORAS: 
HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 
13.994.852/0001-93 ITENS VENCEDORA - 845238 - R$64,16, - 845239 - 
R$63,25, - 845240 - R$65,61, - 845077 - R$338,00, - 840622 - R$48,64, - 
840483 - R$9,99, - 839794 - R$0,23, - 845025 - R$49,00, - 845024 - 
R$50,00, - 845023 - R$50,00, - 845022 - R$50,00, - 845021 - R$50,00, - 
845020 - R$50,00, - 845019 - R$50,00, - 845018 - R$50,00, - 845234 - 
R$206,00, - 845236 - R$41,19, - 845235 - R$67,53, - 845030 - R$33,99, - 
845028 - R$49,99, - 845033 - R$259,00, - 845027 - R$118,53, - 845031 - 
R$16,50, - 845032 - R$17,00, VALOR TOTAL R$ R$187.801,20 C.A. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF 
Nº 26.457.348/0001-04 ITENS VENCEDORA - 845043 - R$0,33, - 
845074 - R$3,00, - 845034 - R$8,89, - 845029 - R$36,99, VALOR TOTAL 
R$ R$120.077,00 CIRURGICA CONCALVES LTDA CNPJ/CPF Nº 
15.371.628/0001-70 ITENS VENCEDORA - 839824 - R$2,30, VALOR 
TOTAL R$ R$13.800,00 RINALDI & COGO LTDA CNPJ/CPF Nº 
07.269.677/0001-79 ITENS VENCEDORA - 845205 - R$92,00, - 845204 - 
R$92,00, - 845206 - R$92,00, - 845202 - R$92,00, - 845035 - R$139,50, - 
839959 - R$4,00, VALOR TOTAL R$ R$1.389.906,00 T A - INDUSTRIA E 
FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA CNPJ/CPF Nº 
35.927.779/0001-70 ITENS VENCEDORA - 845233 - R$3,39, VALOR 
TOTAL R$  R$169 .500 ,00  CENTERMEDICA PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF Nº 05.443.348/0001-77 ITENS 
VENCEDORA - 845076 - R$127,00, VALOR TOTAL R$ R$6.350,00 S. V. 
BRAGA IMPORTADORA EIRELI CNPJ/CPF Nº 30.888.187/0001-72 
ITENS VENCEDORA - 839926 - R$125,00, VALOR TOTAL R$ 
R$18.750,00. VALOR TOTAL GERAL R$1.906.184,20.

Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE RESULTADO
DO CREDENCIAMENTO DA INEXIGIBILIDADE N° 016/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2021

Marisete M. Barbieri

Pregoeira

Marisete Marchioro Barbieri

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n° 2.525, centro, na cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar o resultado do CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS PARA A 
REALIZAÇAÕ  DE LEILÃO, ASSESSORIA NA ESTRUTURAÇÃO DE 
LEILÕES PÚBLICOS, PRESENCIAIS E/OU ELETRÔNICOS, VISANDO 
A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) DE TERCEIROS NÃO 
RETIRADOS/REGULARIZADOS/RECLAMADOS, RECOLHIDOS NOS 
PÁTIOS, HÁ MAIS DE 60 DIAS DE ACORDO COM O ART. 328 DO CTB, 
NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT, onde a 
empresa CREDENCIADA E HABILITADA: FLARES AGUIAR DA SILVA, 
CNPJ Nº 34.243.533/0001-16.

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 008/2021 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS 
D E M A N D A S  D A S  U N I D A D E S  D E  S A Ú D E ,  C O N F O R M E 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S) ' 
CONFORME A SEGUIR EMPRESA VENCEDORA: FACILITA 
HIGIENIZACAO EIRELI CNPJ/CPF Nº 12.843.394/0001-29 ITENS 
VENCEDORA - 844936 - R$8,00, VALOR TOTAL R$ R$760.000,00 
VALOR TOTAL GERAL R$760.000,00.

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 009/2021 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O 
FORNECIMENTO DE COMPRESSORES DE AR E PEÇAS DE 
REPOSIÇÃO PARA COMPRESSORES DE AR, PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO 
D E  R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A S  S E C R E TA R I A S 
SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR EMPRESA VENCEDORA: 
CASA DO COMPRESSOR LTDA CNPJ/CPF Nº 00.286.028/0001-37 
ITENS VENCEDORA - 845232 - R$3.500,00, - 845231 - R$4.900,00, - 
845257 - R$2.892,40, - 845230 - R$12.354,60, - 845259 - R$3.048,82, - 
845229 - R$13.531,67, - 845263 - R$2.300,00, - 845262 - R$4.450,00, - 
845261 - R$9.600,00, - 845260 - R$11.500,00, VALOR TOTAL R$ 
R$243.753,04 VALOR TOTAL GERAL R$243.753,04.

Pregoeira

Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 002/2021 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PRÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES.' CONFORME A SEGUIR EMPRESA VENCEDORA: 
COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS TAPURAH LTDA CNPJ/CPF Nº 
40.065.816/0001-18 ITENS VENCEDORA - 845265 - R$2.950,00, 
VALOR TOTAL R$ R$885.000,00 VALOR TOTAL GERAL R$885.000,00.

Marisete Marchioro Barbieri

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS PARA 

AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 3º 
QUADRIMESTRE DE 2020 

 
O Prefeito do município de Vera, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições e atendendo 
ao disposto no Inciso I, Parágrafo Único do art. 48 
da Lei Complementar 101/2000, CONVIDA a 
população para participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA com vistas à Apresentação de Contas 
para Avaliação das Metas Fiscais do 3º 
Quadrimestre de 2020, com o intuito de promover 
transparência junto a toda a sociedade civil, 
representantes de sociedades constituídas, assim 
como todos os munícipes e demais interessados. 
Serão tomadas todas as medidas de segurança 
necessárias de prevenção ao Coronavírus 
(COVID-19), SENDO OBRIGATÓRIO O USO DE 
MASCARAS. Os dados referentes a Audiência 
Pública serão disponibilizados a partir do dia 
25/02/2021 no site do município através do link:  
https://www.vera.mt.gov.br/Publicacoes/Audiencia
-publica/ Local: Centro de Eventos Olimpio 
Giacomelli Data: 24/02/2021 Horário: 17:00 horas 
  

Vera, MT 05 de fevereiro de 2021. 
 

Moacir Luiz Giacomelli 
Prefeito Municipal 



Estado de Mato Grosso, sábado, 06 de fevereiro de 2021 06 | ESPORTE | www.diariodoestadomt.com.br

Contra o Tigres, Palmeiras busca 
confirmar sua vaga na decisão
DA REPORTAGEM

O Tigres, do México, será 
o adversário do Palmeiras, 
neste domingo (7), na estreia 
no Mundial de Clubes da Fifa. 
Os mexicanos asseguraram 
a vaga na semifinal contra o 
Verdão ao venceram de vira-
da na quinta (4) o Ulsan, da 
Coreia do Sul, por 2 a 1, no Es-
tádio Ahmad Bin Ali, na cida-
de de Al Rayyan (Catar).

A equipe sul-coreana 
saiu na frente com um gol 
de cabeça aos 21 minutos de 
Kee Hee Kim. Ainda no pri-
meiro tempo, aos 37, o fran-
cês André-Pierre Gignac em-
patou para o Tigres, cujo time 
é comandado pelo técnico 
carioca Tuca Ferretti. Já nos 
acréscimos, Gignac voltou a 
marcar e garantiu a classifi-
cação dos mexicanos.

A semifinal entre Pal-
meiras e Tigres será neste 
domingo (7), às 14h, no Está-
dio Cidade da Educação, em 
Doha (Catar). Quem vencer o 
confronto, garante o passa-
porte para a grande final do 
Mundial.

A outra semifinal será 

disputada na segunda-feira 
(8), às 14h. O poderoso Bayern 
de Munique encara os egíp-
cios do Al-Ahly, no Estádio 
Ahmad Bin Ali, que elimina-
ram também na quinta o an-
fitrião Al Duhail por 1 a 0.

100% EM JOGOS
ELIMINATÓRIOS
Em busca de uma vaga 

na decisão do Mundial de 
Clubes disputado no Catar, 
o Palmeiras tem um trunfo 
importante. Desde o início da 
temporada de 2020, levando 
em conta Campeonato Pau-
lista, Copa do Brasil e Liber-
tadores, o time alviverde de-
fende retrospecto de 100% de 
aproveitamento em duelos 
eliminatórios.

Na edição de 2020 do 
torneio estadual, ainda sob 
o comando de Vanderlei Lu-
xemburgo, o Palmeiras pas-
sou por Santo André (quar-
tas), Ponte Preta (semifinal) e 
Corinthians (final) para enfim 
conquistar o título, encerran-
do jejum iniciado em 2008.

Na Copa do Brasil, já na 
gestão do português Abel 
Ferreira, o Palmeiras elimi-

MUNDIAL DE CLUBES. Adversário provável será o Bayern, que encara o Al-Ahly, do Egito, na segunda-feira

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O técnico Maurício Bar-
bieri evita em seu discurso fa-
lar sobre a briga do Red Bull 
Bragantino por uma vaga na 
Libertadores, mas sabe que 
alcançar uma classificação 
para o principal torneio do 
continente não está tão dis-
tante. Após a vitória sobre o 
Atlético-GO por 2 a 0, Barbieri 
disse que o principal foco da 
equipe é fazer bons jogos.

“A gente está com os 
pés no chão, nosso foco ainda 
é a Sul-Americana. Se for pos-
sível algo maior, aí vai ser um 
prêmio mais do que especial 
pra gente. É difícil pensar lá 
na frente, precisa acontecer 
coisas da qual eu não tenho 
controle. É um campeonato 
difícil, a gente vem de um 
ano muito desgastante, de 
uma situação muito atípica, 
então eu preciso colocar o 
foco e a energia minha e da 
equipe naquilo que a gente 
controla”, disse Barbieri.

Campeão da Libertado-
res, o Palmeiras está no G-6, 
o que neste momento abre 
classificação para o torneio 
até o G-7. Há de se conside-
rar ainda que o Grêmio, pode 
ser campeão da Copa do 
Brasil, possibilitando um G-8 

caso se mantenha na zona de 
classificação. O Bragantino é 
atualmente o nono colocado, 
com 47 pontos, apenas um 
ponto atrás do Corinthians, 
que é o oitavo, e seis de dis-

RB BRAGANTINO

Barbieri vê vaga na Libertadores 
como “um prêmio especial”

Massa Bruta é o 9º, com 47 pontos, e está na briga por vaga na Libertadores

tância do Grêmio, sétimo na 
tabela. Com quatro jogos 
para o fim do campeonato, o 
Massa Bruta está na briga por 
uma vaga na Libertadores.

No Brasileirão, o próxi-

mo compromisso do Bragan-
tino é contra o Flamengo, no 
Nabi Abi Chedid. 

O duelo será disputado 
neste domingo (7), às 19h30, 
pela 35ª rodada.

DA REPORTAGEM

O Santos não quer espe-
rar o fim da atual temporada 
para negociar o futuro do téc-
nico Cuca. Com contrato até o 
término do Campeonato Bra-
sileiro, o treinador ainda não 
sabe se permanecerá na Vila 
Belmiro.

O presidente Andres 
Rueda tem interesse em re-
novar com Cuca, mas o San-
tos ainda aguarda um posi-
cionamento do treinador. O 
clube entende que não tem 
tempo e precisa iniciar o pla-
nejamento da próxima tem-
porada o quanto antes, por 
isso quer uma definição logo.

Santos e Cuca devem se 
reunir nos próximos dias para 
discutirem um acordo - que 
pode ser para permanência 

ou saída ao fim da atual tem-
porada. O Peixe ainda briga 
por uma vaga na Libertado-
res de 2021. O trabalho de 
Cuca é bem avaliado inter-
namente. A diretoria acredita 
que o técnico tirou o máximo 
do elenco na campanha de fi-
nalista da Libertadores e que 
ainda há chances de classi-
ficação para a competição 
neste ano. Depois do empate 
por 3 a 3 com o Grêmio, na 
última quarta-feira, Cuca não 
garantiu sua permanência 
no Santos. “Eu tenho contra-
to até o dia 24 (na verdade, a 
última rodada é dia 25). Vou 
suar sangue cada minuto até 
o dia 24. Depois a gente vê o 
que faz”, disse Cuca. O Santos 
volta a campo pelo Brasileirão 
neste sábado, às 20h, contra o 
Atlético-GO, em Goiânia. Cuca tem contrato até o fim do Brasileirão 

PRÓXIMA TEMPORADA

Santos tem pressa para
resolver futuro de Cuca

Foto: Divulgação

nou Red Bull Bragantino 
(oitavas), Ceará (quartas) e 
América-MG (semifinal). Na 
decisão do torneio nacional, 
o time alviverde enfrenta o 
Grêmio nos dias 28 de feve-

Foto: Divulgação

Palmeiras encara o Tigres nas semifinais

reiro e 7 de março.
Para completar, pela 

Libertadores, o Palmeiras 
despachou Delfin (oitavas), 
Libertad (quartas), River Pla-
te (semifinal) e Santos (final). 

Desde o início da temporada, 
portanto, o time alviverde 
superou nada menos que 10 
etapas eliminatórias. A exem-
plo do campeão da Copa Li-
bertadores, o classificado à 

decisão no Catar será deter-
minado em partida única. A 
disputa do 3º lugar e a gran-
de decisão do Mundial de 
Clubes estão marcadas para 
o dia 11 de fevereiro.

CLASSIFICADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 003/2021 – RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATEN-
DER AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS PROPOSTAS CONTRA A SECRETÁ-
RIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (GESTÃO DO SUS), CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA. ” Sagrou-se vencedora a empresa MMH MED COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o valor total de R$ 71.520,38 
(setenta e um mil quinhentos e vinte reais e trinta e oito centavos). Na fase de 
habilitação a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve 
reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 05 de FEVEREIRO 
de 2021.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA
Pregoeiro

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 

02/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que a Licitação agendada para o dia 04 de 
fevereiro de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SOFTWARE COM ACESSO VIA WEB PARA PESQUISA DE PREÇOS DE 
MERCADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS (PEÇAS, ACESSÓRIOS, 
ÓLEO LUBRIFICANTES, PNEUS, ETC.) A SEREM UTILIZADAS PARA 
BALIZAMENTO DE VALORES DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS 
LEVES, PESADOS, MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DAS 
DIVERSAS MARCAS E MODELOS EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT” foi declarada DESERTA. Maiores informações podem ser 
solicitadas pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da 
Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones 
(66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.  

Matupá – MT, 04 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 06/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 23 de 
fevereiro de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SOFTWARE COM ACESSO VIA WEB PARA PESQUISA DE PREÇOS DE 
MERCADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS (PEÇAS, ACESSÓRIOS, 
ÓLEO LUBRIFICANTES, PNEUS, ETC.) A SEREM UTILIZADAS PARA 
BALIZAMENTO DE VALORES DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS 
LEVES, PESADOS, MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DAS 
DIVERSAS MARCAS E MODELOS EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 016/2021, que está 
disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode 
ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da 
Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones 
(66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.   

Matupá – MT, 05 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial   

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 05/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 23 de 
fevereiro de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 
015/2021, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado 
pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min.  

Matupá – MT, 05 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
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DA REPORTAGEM

Os ‘gatos’ de energia 
causaram um prejuízo de R$ 
58 milhões em Mato Grosso 
em 2020. Segundo a conces-
sionária que fornece energia 
ao estado, além de ser uma 
atitude criminosa, fazer tais 
gambiarras, além perigo, 
pode gerar prejuízos.

Mato Grosso deixou 
de arrecadar cerca de R$ 58 
milhões em Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) por causa 
de furtos de energia elétrica. 
Foram 185 mil inspeções na 
rede elétrica em Mato Grosso 
e 500 gigawatts/hora recu-
perados. As equipes de fisca-
lização buscam adulterações 
que possam burlar o consu-
mo de energia, chamados de 

EM 2020

‘Gatos’ de energia
causaram prejuízo
de R$ 58 milhões

Foram 185 mil inspeções e 500 gigawatts/hora
recuperados

Foto: Ari Melo

‘gatos’.
Em 2020 foram feitas 

mais de 30 mil inspeções em 
Rondonópolis na tentativa 
de encontrar irregularidades 
que caracterizam o furto de 
energia. Com a quantidade 
de energia elétrica recupera-
da ao longo do ano passado, 
seria possível abastecer a ci-
dade inteira de Torixoréu por 
pelo menos 5 meses. Depois 
que a equipe chega no local, 
o cliente é avisado que a fis-
calização vai ser feita no reló-
gio de luz.

Se a irregularidade é 
identificada, a concessionária 
ajusta a fiação e emite o valor 
da energia elétrica desviada 
para o que morador pague 
à vista ou parcelado. Em al-
guns casos, a polícia pode ser 
acionada.

Número de mortes dobra em janeiro
DA REPORTAGEM

Sinop encerrou o mês 
de janeiro contabilizando 
24 mortes confirmadas de-
correntes da Covid-19. Essa 
quantidade ainda pode so-
frer alteração e aumentar, 
considerando que há outros 
três casos registrados no 
período como suspeitos da 
doença e que seguem em 
investigação pela Secretaria 
de Saúde. O cenário é ain-
da mais alarmante quando 
comparado com dezembro, 
período em que foram regis-
trados 12 óbitos.

Preocupante também é 
a ocupação de leitos de Uni-
dade de Tratamento Intensi-
vo (UTI) do Hospital Regional, 
que nos últimos dias vem se 
mantendo quase que em sua 
totalidade – até quinta, dos 19 
leitos, 18 estavam ocupados 
(10 de moradores de outras 
cidades e 8 de Sinop) e ape-
nas um estava livre.

Na tentativa de orientar 
e tentar reduzir a contamina-
ção da doença, equipes de 
fiscalização composta por di-
ferentes setores do Executivo 
visitaram estabelecimentos 
comerciais noturnos para 
cobrar o uso de máscara, dis-
tanciamento e disponibiliza-
ção de álcool gel, resultando 
em notificações de estabele-
cimentos por aglomeração.

As orientações referen-
tes às medidas de biossegu-
rança também foram traba-
lhadas em alguns comércios 
e, mais recentemente, com 
representantes de institui-
ções privadas de ensino (fa-
culdades, universidades, cen-
tros universitários, berçários e 
escolas). Diante do aumento 
nos números, foi decretado 
toque de recolher entre 23h 
às 5h, que passa a valer a par-
tir de hoje até dia 19 de feve-
reiro. “Sempre deixei claro 
que a minha intenção jamais 

seria prejudicar o comércio 
com medidas drásticas. Junto 
com a Guarda Civil, a Polícia 
Militar e Secretaria de Saúde, 
foram realizadas fiscalizações 
e notificações. Mas, mesmo 
em toda ação de orientação 
e fiscalização, ainda registra-
mos um aumento nos núme-
ros”, destacou o prefeito Ro-
berto Dorner.

NÚMEROS
Desde o início da pan-

demia até quinta (4), 11.734 
pessoas positivaram para a 
doença no município. Des-
tas, 11.301 estão recuperadas. 
No entanto, das 172 mortes 
registradas, 62% foram de 
homens e 36% mulheres. 81% 
destes tinham algum tipo 
de comorbidade. As maiores 
vítimas tinham entre 61 a 80 
anos: 92 pessoas; 45 estavam 
na faixa de 41 a 60 anos; 23 ti-
nham acima de 80; 10 forma-
vam a faixa de 24 a 40 anos; 
e duas pessoas tinham até 20 
anos quando faleceram.

RECOMENDAÇÕES
Apesar de todo informa-

ção disponível a toda popula-
ção, ainda vale o reforço em 
adotar as medidas de biosse-
gurança preconizadas pelo 
Ministério da Saúde, como:

- lavar as mãos frequen-
temente com água e sabão 
por pelo menos 20 segundos. 
Se não houver água e sabão, 
usar um desinfetante para as 
mãos à base de álcool;

- evitar tocar nos olhos, 
nariz e boca com as mãos 
não lavadas;

- evitar contato próximo 
com pessoas doentes;

- cobrir boca e nariz ao 
tossir ou espirrar com um 
lenço de papel e jogar no lixo;

- limpar e desinfetar ob-
jetos e superfícies tocados 
com frequência.

- manter o distancia-
mento social.

Foto: DivulgAção

Foram 24 mortes por Covid em janeiro; número ainda pode subir

COVID EM SINOP. O que também tem preocupado é a ocupação de UTIs, que se aproxima de 100%

DA REPORTAGEM

O período é atípico e 
os cuidados com a segu-
rança se fazem cada vez 
mais necessários. Portanto, 
o retorno às aulas de ma-
neira presencial nas escolas 
e Cemeis que integram a 
rede municipal de educa-
ção de Sorriso será aos pou-
quinhos, de acordo com as 
características de cada uni-
dade escolar, respeitando 
todas as regras de biosse-
gurança para frear a disse-
minação do Sars-CoV-2, que 
provoca a Covid-19.

A preocupação com 
a saúde, a segurança e o 
conforto de alunos, vai além 
das salas de aula e come-
ça no ponto de ônibus do 
transporte escolar. Todos os 
40 ônibus da frota própria 
da Secretaria de Educação 
e Cultura foram vistoriados 
ontem (5). Os ônibus foram 
inspecionados por mem-

DA REPORTAGEM

Um grupo crimino-
so foi alvo de uma opera-
ção na manhã desta sexta 
(5) por forças policiais em 
Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Paraíba e Per-
nambuco. Policiais fede-
rais e civis cumpriram 21 
ordens judiciais de prisão 
preventiva e 13 mandados 
de busca e apreensão nos 
estados. A Força Integra-
da de Combate ao Crime 
Organizado de Mato Gros-
so (FICCO/MT) realizou a 
“Operação Parasita”, que 

Procedimento é feito semestralmente

ANO LETIVO

Ônibus do transporte escolar
são vistoriados em Sorriso

OPERAÇÃO CONJUNTA

Grupo criminoso montou franquia
de tráfico e movimentou R$ 18 mi

Foto: DivulgAção

investiga uma organiza-
ção criminosa voltada ao 
tráfico de drogas, lavagem 
de dinheiro e outros cri-
mes conexos, liderada por 
um conhecido presidiário 
da Penitenciária Central 
do Estado (PCE).

Os mandados foram 
expedidos pela 7ª Vara 
Criminal de Cuiabá. Além 
destas medidas, a justiça 
determinou ainda o blo-
queio de até R$ 12 milhões 
nas contas dos investiga-
dos, além do sequestro de 
diversos imóveis, valores 
em espécie e veículos per-

bros da Comissão de Fisca-
lização do Transporte Esco-
lar, que integra o Programa 
Nacional de Apoio ao Trans-
porte Escolar (PNATE). São 
observadas as condições de 
40 itens, desde o motor a 
cintos de segurança.

Além da frota própria, a 
Prefeitura também precisa 
terceirizar o transporte dos 
alunos que moram na rede 
rural, o que representa a lo-
cação de mais 38 veículos. 
A medida, além de atender 
a demanda crescente pelo 
serviço, também tem como 
foco a agilidade na subs-
tituição de algum veículo 
que venha a apresentar de-
feito. É que cada empresa 
licitada precisa apresentar 
um ônibus reserva para os 
casos de qualquer ocorrên-
cia (defeito mecânico, pneu 
furando, etc) que impeça o 
veículo de rodar, garantin-
do assim a manutenção do 
transporte nas linhas.

tencentes aos criminosos.
No decorrer das in-

vestigações, ficou de-
monstrado que os alvos 
atuavam no tráfico de 
drogas em diversos mu-
nicípios mato-grossenses, 
dentre eles Alta Paraguai, 
Barra do Bugres, Feliz Na-
tal, Jaciara, Nova Mutum e 
Nova Olímpia.

Nestas cidades, qual-
quer traficante que pre-
tendesse comercializar 
entorpecentes deveria ser 
previamente autorizado 
pelos líderes, sendo obri-
gado a adquirir a droga 

diretamente do grupo. 
O grupo era responsável 
pela carga de cerca de 500 
kg de maconha, apreen-
dida em julho de 2019 em 
Rondonópolis. A operação 
foi batizada de “Parasita” 
em razão das característi-
cas da organização crimi-
nosa e seu principal líder, 
que, claramente, se utiliza-
va dos demais integrantes 
e até mesmo da estrutura 
de outra organização cri-
minosa local em suas em-
preitadas criminosas, sem-
pre visando aferir lucros, 
isoladamente.
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Condutores são suspeitos de 
irregularidade na obtenção da habilitação
DA REPORTAGEM

O Departamento Es-
tadual de Trânsito de Mato 
Grosso (Detran-MT) noti-
ficou 48 condutores por 
suspeita de irregularida-
des na obtenção da Car-
teira Nacional de Habilita-
ção (CNH) e 69 motoristas 
da decisão administrativa 
que invalida a outorga da 
habilitação. Os dois editais 
de notificação foram pu-
blicados no Diário Oficial.

O primeiro edital noti-
fica 48 condutores quanto 
a instauração de processo 
administrativo para anu-
lação dos atos adminis-
trativos que resultaram na 
emissão da CNH por sus-
peitas de irregularidades 
em decorrência de vicio de 
procedimento.

Esses motoristas têm 
o prazo de 10 dias, a contar 
da publicação do edital, 
para apresentar defesa por 
escrito ao Diretor de Habi-
litação do Detran-MT, con-
tendo qualificação pes-
soal, exposição dos fatos, 
fundamentação legal do 
pedido, documentos que 
comprovem a alegação e 
cópias de documento de 
identidade que contenha 
assinatura.

Os documentos de-
vem ser protocolados na 
sede do Detran-MT, na Av. 
Hélio Ribeiro, nº 1000, Cen-
tro Político Administrativo, 
Cuiabá, ou em qualquer 
Ciretran do interior do Es-
tado.

O outro edital publi-
cado notifica 69 moto-
ristas quanto a decisão 
administrativa que deter-
minou a invalidação do 

ato administrativo de ou-
torga da habilitação. Estes 
motoristas têm o prazo de 
15 dias, contados da publi-
cação do edital, para in-
terpor recurso por escrito 
ao presidente do Detran-
-MT, conforme artigo 56 
da Lei 9.784/99, ou entre-
gar a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) na sede 
da autarquia, em Cuiabá, 
nas Ciretrans no Estado ou 
qualquer Detran de outras 
unidades federativas.

O Detran-MT alerta 
que, caso os condutores 
notificados quanto deci-
são a administrativa se-
jam flagrados conduzindo 
veículo sem a devida ha-
bilitação, poderão ser res-
ponsabilizados pelo delito 
tipificado no artigo 309 do 
Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB) - dirigir veículo 
automotor, em via pública, 
sem a devida Permissão 
para Dirigir ou Habilitação 
ou, ainda, se cassado o di-
reito de dirigir, gerando 
perigo de dano. A pena é 
de detenção de seis meses 
a um ano ou multa.

NOTIFICAÇÃO
A notificação publica-

da no Diário Oficial do Es-
tado é uma prática cons-
tante da autarquia após 
esgotadas as tentativas 
de ciência do motorista 
por meio de notificação 
via Correios, em razão da 
divergência de endereço 
registrado no Detran-MT. 
Por isso, é importante que 
condutor mantenha atua-
lizado o seu endereço jun-
to ao Detran para que pos-
sa ser notificado e gozar 
de todos os seus direitos.

117 motoristas no total foram notificados 

DETRAN NOTIFICA . Lista dos motoristas notificados foi publicada no Diário Oficial
Foto: Carolina alonso

COMBATE A
FRAUDES
O Detran-MT vem 

investindo na moderniza-
ção das etapas para for-
mação de condutores no 
Estado como uma das for-
mas de evitar fraudes no 
processo de obtenção da 
CNH. As aulas teóricas mi-

nistradas nas autoescolas 
passaram a ser monitora-
das de forma eletrônica 
pelo Detran-MT através 
do reconhecimento facial 
e biometria do candidato 
e instrutor. 

As aulas também são 
filmadas, para constatar 
a efetiva participação do 

aluno e coibir possíveis 
fraudes.Para as aulas prá-
ticas foi implantado o sis-
tema de telemetria nos 
veículos de todos os Cen-
tros de Formação de Con-
dutores de Mato Grosso, 
totalizando mais de 300 
autoescolas.

O sistema permite o 

monitoramento das aulas 
de direção veicular utili-
zando a validação por foto 
e biometria do instrutor e 
candidato, além de loca-
lizadores de GPS instala-
dos nos veículos das au-
toescolas para constatar 
o percurso realizado pelo 
aluno.


