
84 MIL

O que pode
funcionar
durante o
lockdown?

Municípios
receberão
cestas
básicas

A decisão proferida pela de-
sembargadora Maria Helena 
Póvoas, presidente do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso, de-
termina que os 50 municípios 
que estejam com classifi cação 
de risco ‘muito alto’ entrem 
em quarentena obrigatória, 
conforme recomenda o Decreto 
Estadual nº 874/2021. Atual-
mente, os maiores municípios 
do estado, como Cuiabá, Várzea 
Grande, Rondonópolis e Sinop 
– e mais 46 – se enquadram 
nessa situação.          Página  - 7

A Secretaria de Assistência 
Social iniciou as doações de 
cestas básicas do programa 
“Vem Ser Mais Solidário – MT 
unido contra o coronavírus” 
para todos os municípios de 
Mato Grosso. No total, serão 
distribuídos mais de 84 mil 
kits de alimentos, contendo 
ainda um kit de limpeza e de 
higiene pessoal.
                Página  -8

DIVULGAÇÃO

ASSESSORIA

CONTRA REBAIXAMENTO

Sinop e Dom
Bosco fazem
duelo de vida 
ou morte

A 6ª rodada do Mato-
-grossense 2021 começa nesta 
quarta-feira com três partidas. 
Um dos jogos que mais chama 
a atenção é o duelo entre duas 
equipes tradicionais que estão 
na parte debaixo da tabela e 
lutam desesperadamente contra 
o rebaixamento. Às 9h, no Es-
tádio Gigante do Norte, o Sinop 
recebe o Dom Bosco. Lanterna 
com 5 derrotas em 5 jogos, o 
Galo do Norte faz campanha 
irreconhecível.

               Página - 6
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A 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça rejeitou, por 
maioria, um recurso do Ministério Público Estadual que buscava autorização 
para investigar a possível participação do ministro do STF Gilmar Mendes 
e familiares dele na venda da União de Ensino Superior de Diamantino Ltda 
(Uned) ao Estado, entre 2013 e 2014.                                        Página -3

Ministro escapa de ser investigado
pelo MPE por venda de universidade 

EM DIAMANTINO
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INVESTIGADORA
TEM SURTO E
PODE TER SE
SUICIDADO

VACINAÇÃO DE
PRESOS ANTES
DE SERVIDORES
DE SEGURANÇA?

DESINFECÇÃO
BIOLÓGICA
DE PRAÇAS
E PARQUES

PEDIDO DO
MP É ILEGAL
E REQUER
INDEFERIMENTO

BARRA DO BUGRES DEPUTADOS CONTESTAM SINOP MUNICÍPIO DE CUIABÁ
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O presidente fi ca tirando sua responsabili-
dade sobre os eventos, e buscando culpar os 
estados e municípios

  

O bravateiro do nosso presidente está amea-
çando o STF com um golpe; quer obrigar ao tribu-
nal a aprovar o pedido escandaloso de intervenção 
que quer realizar sobre os Estados. Ao invés de se 
unir aos esforços dos governadores e prefeitos, ou 
tomar a liderança no combate à doença que afl ige 
a nação, ataca e gasta tempo e dinheiro tentando 
desestabilizar a república e a federação, tentando 
sobrepor sua autoridade a autoridade dos governa-
dores.

Seu discurso aos correligionários e apoiadores 
de que terá que tomar “medidas duras” é mais uma 
bravata e ameaça ao STF, à sociedade e até mesmo 
ao legislativo, caso não se aprove seu recurso. Torce 
secretamente para que haja alguma convulsão so-
cial para poder utilizar dos recursos extraordinários 
de que dispõe a constituição para essas ocorrên-
cias. De fato, está incitando as pessoas a invadirem 
e saquearem supermercados e demais estabeleci-
mentos comerciais.

Enquanto a sociedade civil, a comunidade cien-
tífi ca e as autoridades estaduais e municipais, cien-
tes dos sérios problemas que estamos enfrentando 
na saúde pública, tentam mitigar o colapso à vista, 
caso não se faça nada e as pessoas continuem cir-
culando, o presidente fi ca incitando a desobediên-
cia civil, o desrespeito as leis e as políticas de saúde 
pública. Com mentiras que propaga pela internet, 
faz seus seguidores acharem que os números es-
candalosos da doença pareçam notícias falsas pro-
pagadas pelos governadores, fake news.

Estamos quase sem remédios nas UTIs para 
poder entubar as pessoas, estamos quase sem oxi-
gênio nos hospitais, estamos com os hospitais, tan-
to nas enfermarias como nas UTIs quase lotadas, e 
se continuar nesse ritmo de contágio em breve não 
haverá mais leitos aos doentes, e Bolsonaro negan-
do estes fatos e estimulando que as pessoas saiam 
às ruas, voltem às atividades normais, como se es-
tivéssemos em condições normais e não vivermos 
numa pandemia que está escapando ao controle 
das autoridades públicas municipais e estaduais, 
por incitamento federal.

Enquanto aumenta o contágio nacional, trans-
cendendo aos instrumentos sanitários disponíveis 
e nos transformando no país com mais problemas 

de saúde no mundo e com a pior política pública 
para a pandemia, o presidente fi ca tirando sua res-
ponsabilidade sobre os eventos, e buscando culpar 
os estados e municípios. Está mais preocupado com 
sua eleição e salvar sua família dos crimes que come-
tem do que em salvar a população. Para ele é mais 
importante fazer sua campanha política do que en-
frentar os problemas do país, fazendo mais políticas 
populistas, do que políticas sanitárias ou econômi-
cas. Não é apenas a saúde que está um desastre, 
mas a economia, a questão do meio ambiente, dos 
direitos humanos, a educação, a dívida pública além 
do fato de usar e abusar de uma lei da ditadura de 
segurança nacional, constantemente utilizada para 
ameaçar todos que realizem críticas ao seu governo.

Não suporta críticas, não quer debater, e apenas 
ofende todos que o indagam de suas políticas e prá-
ticas pouco republicanas. Bolsonaro é uma ameaça 
a sociedade civil e trama um golpe de estado, para 
poder utilizar da tirania para impor suas ideias atra-
sadas e retrógradas. O fato é que mais uma vez veio 
ameaçar o STF, para que se curve à sua vontade, 
caso contrário tomará “medidas duras”, com o que 
ele afi rma ser “seu” exército. Até onde sei, o exérci-
to está a serviço da nação, não para uso privado de 
governantes.

Está na hora dos demais poderes, tanto o STF 
como o congresso, e também o exército, colocarem 
limites aos estragos presidenciais. Bolsonaro conti-
nua agindo contra a nação, contra todos e contra as 
instituições republicanas, e se o judiciário e o legisla-
tivo não colocarem um ponto fi nal no abuso de po-
der presidencial, permitirão que o golpe de Estado 
se concretize rapidamente. Tenham certeza, que se 
as urnas não o reelegerem, com certeza Bolsonaro 
dará um golpe e com apoio das forças armadas, que 
também deveriam estar colocando limites a fala 
presidencial, principalmente quando as chama de 
“meu exército”; até quando serão propriedade dele? 
Quando se colocarão como instrumento de Estado 
e não do governante?

Como nos Estados Unidos, devem dizer ao pre-
sidente que não estão lá para servi-lo, como queria o 
antigo e felizmente defenestrado presidente Trump, 
que recebeu um rotundo não do exército quando 
solicitado que intercedesse a seu favor.

ROBERTO DE BARROS FREIRE É PROFESSOR 
DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA UFMT

Um golpista à solta

Retornando para não voltar mais
evidentemente, não seja muito caro. 
Não vejo lógica, então, em fi car usando 
algo novo com uma série de marcas de 
reparo que parecem ter sido feitos na 
pior assistência do planeta.

Deixei como opção a substituição 
do relógio ou a devolução 
do valor, como me assegu-
ra o direito do consumidor. 
Para não dizer que sou com-
pletamente infl exível, po-
rém, aceito a substituição da 
“caixa”, pois dessa forma to-
dos os problemas estariam 
resolvidos.

Não devemos aceitar reparos mal-
feitos, períodos exagerados em assis-
tência e danos no item enviado para 
manutenção. Se todo mundo se mani-
festar contra esses problemas as redes 
de autorizadas tendem, com o tempo, 
focar mais em qualidade.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfi l em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!

Existem órgãos de defesa do consumidor espalhados pelo país, 
além de sites como o Reclame Aqui, especializados em mediação 
de problemas. Busque sempre conhecer e reivindicar seus direi-
tos, pois com cada um fazendo sua parte teremos um mundo com 
relações mais sólidas e respeitosas no comércio e na prestação 
de serviços.

CLIC 
FINAL 

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

Seguindo no assunto do relógio, 
que chegou com manutenção malfeita 
e danos ao retornar da assistência au-
torizada, entrei em contato por e-mail, 
de imediato, ao identifi car os pontos 
de insatisfação. Anexei fotos e deixei 
claro que, pelo fato de 
ter identifi cado avarias 
irreversíveis, não aceita-
ria o mesmo produto de 
volta.

A lógica é simples: as 
marcas de ferramenta 
que fi caram de uma pos-
sível retirada dos pinos 
de forma indevida não têm como ser 
removidas, pois danifi caram a estru-
tura do relógio. Elas não interferem no 
uso, mas estão ali, e isso, claro, causa 
insatisfação.

Quanto à vedação do “vidro”, feita 
com material estranho e que excedeu 
o local que deveria estar, uma possível 
retirada e remoção vai causar outras 
avarias ao relógio, deixando-o, ainda 
mais, com cara de manutenção de pés-
sima qualidade.

Eu não sou aquele cara que tem co-
leção de relógios, e normalmente uti-
lizo o acessório por muitos anos. Por 
conta disso sou criterioso na compra, 
buscando algo que me agrade, seja 
resistente às situações do dia a dia e, 

ROBERTO FREIRE

Jair Bolsonaro foi mais uma vez fi el ao seu estilo 
ao defl agrar na segunda (29) uma tentativa atabalho-
ada de reorganização do seu governo, remanejando 
de surpresa várias peças importantes. Algumas mu-
danças emitem sinais inquietantes, como a demis-
são do general Fernando Azevedo. Ele estava à frente 
do Ministério da Defesa desde a posse de Bolsonaro 
e exercia papel moderador, como anteparo contra os 
avanços autoritários do presidente.

Ao se despedir, Azevedo fez questão de desta-
car a importância de preservar as Forças Armadas 
como instituições de Estado, num momento em que 
a crescente ocupação de cargos por militares preju-
dica sua imagem ao confundi-las com os desacertos 
de Bolsonaro.

Azevedo será substituído pelo general Bra-
ga Neto, hoje ministro da Casa Civil, para onde será 
transferido outro general da reserva, Luiz Eduardo 
Ramos, que chefi a a Secretaria de Governo.

A dança de cadeiras abre espaço para que o cen-
trão, que assumiu neste ano o comando da Câmara 
e do Senado, tenha a deputada Flávia Arruda (PL-DF) 
na Secretaria de Governo, chave para a interlocução 
com o Congresso.

O ministro da Justiça, André Mendonça, voltará 
para a Advocacia-Geral da União e será substituído 
pelo secretário de Segurança do Distrito Federal, An-
derson Torres, seguidor de Bolsonaro que cobiçava a 
pasta desde a época em que o ex-juiz Sergio Moro 
ainda tinha emprego em Brasília.

Acuado por pressões do centrão e do empresa-
riado, Bolsonaro também decidiu substituir Ernesto 
Araújo, o diplomata de ideias tresloucadas que che-
fi ou a política externa nos últimos dois anos, por Car-
los Alberto Franco França.

Nunca faltaram bons motivos para o presiden-
te demitir Araújo. Nas últimas semanas ele se tornou 
alvo preferencial do Congresso, que passou a culpá-lo 
pelas difi culdades enfrentadas pelo Brasil na busca 
de vacinas para enfrentar a pandemia de Covid-19.

A gestão desastrosa do chanceler no Itamaraty 
afastou o Brasil de seus maiores parceiros comerciais, 
obstruiu canais de diálogo essenciais para a defesa 
dos interesses brasileiros e impôs à imagem do país 
vexames sucessivos.

Mas os retrocessos são resultado de uma par-
ceria desenvolvida pelo presidente com Araújo, não 
apenas das ações do auxiliar inepto, e levará tempo 
para reconstruir as pontes que os dois dinamitaram.

Se as mudanças iniciadas nesta segunda abrem 
caminho para uma necessária correção de rumos, 
apostar numa reviravolta seria superestimar a capa-
cidade de Bolsonaro de acertar na escolha dos seus 
ministros e subestimar os desafi os à sua frente.

Editorial

Tumulto em Brasília

PRESIDENTE DOS
PRESIDENTES
O deputado Wilson Santos, conhecido pe-

los melhores discursos e rápidas respostas 
dentro do parlamento estadual, foi surpreen-
dido na última votação ao ser chamado de 
“presidente dos presidentes” pelo presidente 
da Assembleia, deputado Max Russi. Sagaz, 
Wilson disse que trocaria todas as presidên-
cias pela presidência da Casa de Leis e “aca-
bou” com a piada. Vale lembrar que WS pre-
side a Comissão de Educação e CCJR, que é a 
principal comissão da Casa de Leis, além de 
ser segundo vice-presidente da Assembleia 
Legislativa.grave. Teve um aumento muito 
grande”, disse.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

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

PAGAR DÍVIDA
O cantor Amado Batista colocou à venda 

sua fazenda em Cocalinho por R$ 350 milhões. 
Segundo o site Compre Rural, o cantor decidiu 
vender a fazenda para pagar uma dívida com o 
Ibama por desmatamento ilegal no valor de R$ 
1,2 milhão. A venda da fazenda, que tem 34.848 
hectares, também engloba todos os maquinários, 
mobiliários, estoques e cabeças de gados.

Crédito: Reprodução
IMAGEM DO DIA

Acuado por pressões do centrão e do empre-
sariado, Bolsonaro também decidiu substituir Er-
nesto Araújo, o diplomata de ideias tresloucadas 
que chefi ou a política externa nos últimos dois 
anos

“ “ O vídeo de uma árvore seca cheia de periquitos em frente à Amaggi, 
na Avenida Andre Maggi, em Cuiabá, viralizou após ser compartilhado 
no Instagram. De longe, os pássaros pareciam ser as folhas da árvore. 
Mas, quando o vídeo aproxima ainda mais dos galhos, é possível ver 
que as folhas, na verdade, eram dezenas de periquitos. “Ficamos sa-
bendo de uma árvore seca que está iluminada. Quando fomos ver, era 
um monte de ‘periquitinho’, galera. Lotaram a árvore. Tudo de casalzi-
nho, a maioria”, disse o homem que fez o vídeo compartilhado no perfi l 
Perrengue Mato Grosso.
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tJ rejeita recurso para investigar
Mendes por venda de universidade
DA REPORTAGEM
Mídia News

A 2ª Câmara de Direito 
Público e Coletivo do Tribunal 
de Justiça rejeitou, por maio-
ria, um recurso do Ministério 
Público Estadual (MPE) que 
buscava autorização para in-
vestigar a possível participa-
ção do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Gilmar 
Mendes e familiares dele na 
venda da União de Ensino 
Superior de Diamantino Ltda 
(Uned) ao Estado, entre 2013 
e 2014.

Venceu o posiciona-
mento da relatora, desem-
bargadora Maria Aparecida 
Ribeiro, para negar autoriza-
ção de transferência do sigi-
lo bancário e fiscal de Gilmar 
Mendes e também dos ir-
mãos dele, e Maria da Concei-
ção Mendes França e Fran-
cisco Ferreira Mendes Junior, 
além do ex-presidente da As-
sembleia José Riva.

Sob Riva, a Assembleia 
aprovou um decreto proposto 
pelo então governador Silval 
Barbosa para dar autonomia 
financeira à Universidade do 
Estado de Mato Grosso (Une-
mat), que acabou permitindo 
a compra do campus de Dia-
mantino, antes ocupado pela 
Uned.

O MPE tentava desde 
27 de novembro de 2018, por 
meio de uma medida judicial, 
a transferência do sigilo ban-

cário e fiscal da Uned e seus 
sócios. O julgamento havia 
sido iniciado em fevereiro, 
com votos de Maria Apare-
cida Ribeiro e do desembar-
gador Mario Kono para sus-
pender a investigação. Na 
ocasião, o presidente da 2ª 
Câmara, desembargador Luiz 
Carlos da Costa, pediu vista 
do processo. Em 23 de mar-
ço, ele apresentou seu voto 
e o juiz convocado Alexandre 
Elias Filho também. O caso 
tramita sob sigilo, então não 
há informações sobre quem 
deu o voto divergente.

“O pedido de transfe-
rência de sigilo bancário e 
fiscal senta praça no sentido 
de que tal providência seria 
necessária para verificar a 
conduta dos investigados no 
procedimento preparatório, 
instaurado para apurar a par-
ticipação de Maria de Concei-
ção Mendes França, Francis-
co Ferreira Mendes, Gilmar 
Ferreira Mendes e José Ge-
raldo Riva na aquisição pela 
Unemat de uma área de 5,6 
mil metros quadrados, mo-
biliada, de propriedade da 
Uned mediante o pagamen-
to de R$ 7,7 milhões entre 
9/11/2013 e 25/06/2014”, narrou 
Luiz Carlos da Costa em tre-
cho ao qual o  teve acesso.

O magistrado ponderou 
que o procedimento prepa-
ratório é comumente instau-
rado pelo MPE “quando as in-
formações ainda estão cruas, 

UNED. Ministro seria investigado pela venda de universidade de Diamantino
Foto: Divulgação

Ministro e familiares eram donos da Uned, vendida ao Estado

Muita chuva e dificuldade para conseguir materiais estão 
entre as justificativas 

Deputado carlos avalone citou chegada emergencial de 
cilindros de oxigênio 

Sinop é uma das 50 cidades que deverão aderir à
quarentena obrigatória

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Segue constante e in-
tensa a cobrança para que 
a empresa que está execu-
tando a obra de reforço da 
pista, taxiway e pátio de ae-
ronaves do Aeroporto Regio-
nal Adolino Bedin conclua 
o trabalho dentro do prazo. 
Representantes da Prefeitu-
ra de Sorriso, da Infraero, da 
Comissão Aeroportuária e da 
Administração do Aeroporto, 
reuniram-se, mais uma vez, 
para solicitar que a empresa 
Primos Engenharia acelere a 
obra.

Dois entraves foram 
apresentados pela empre-
sa, não só para justificar este 
atraso, como também para 
pedir um adicional de tem-
po para a conclusão da obra: 
as fortes chuvas dos últimos 
dias e também a dificuldade 
para conseguir materiais ne-
cessários para o trabalho.

De acordo com titular 

DA REPORTAGEM

O deputado estadual Car-
los Avalone afirmou que se o 
Ministério da Saúde não tives-
se enviado os 340 cilindros de 
oxigênio que chegaram a Sinop 
no último domingo (28), esta 
semana já haveria mortes por 
falta do insumo. O parlamen-
tar ainda comemorou o fato de 
muitos empresários terem do-
ado outros cilindros, e afirmou 
que em breve devem chegar 
mais 570 a Mato Grosso.

“Nós conseguimos agora, 
se não tivesse chegado esses 
340 cilindros que o senador fa-
lou, nós já teríamos morte essa 
semana porque a situação re-
almente é grave. E agora nós 
já conseguimos a importação 
de 370 cilindros que devem 
estar chegando até dia 7,8. E 

da pasta, Ednilson Oliveira, 
em reposta à notificação fei-
ta pela Secretaria, a empresa 
já sinalizou mudanças que 
indicam uma aceleração dos 
trabalhos no período de re-
dução das chuvas, como a 
troca da usina de CBUQ. Atu-
almente, a usina utilizada na 
obra tem capacidade de pro-
dução de 100 toneladas/dia e 
deve ser utilizada a partir de 
agora uma com capacidade 
de 500 toneladas/dia.

Apertar o passo e cor-
rer contra o tempo é mais do 
que necessário, visto que a 
empresa solicitou um prazo 
“a mais” para concluir o ser-
viço, justamente em um perí-
odo em que a Azul deixou de 
operar temporariamente por 
conta da pandemia de Co-
vid-19, o que permitiu que os 
trabalhos possam ser intensi-
ficados.

Em sua argumentação, 
a empresa explica que um 
dos insumos necessários, a 

numa articulação com o setor 
produtivo daqui liderados pelo 
observatório, pelo governo do 
Estado através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
nós acabamos de fechar hoje, 
agora, uma cota para paga-
mento desses empresários de 
200 cilindros, e a Assembleia 
vai entrar com a diferença e 
nós vamos conseguir atender, 
passando pelo Gilberto, aten-
der essa demanda do estado, 
e assim em diante. A situação é 
grave”, disse.

Segundo Avalone, o pro-
blema é mais grave em muni-
cípios mais distantes de Cuiabá, 
como Colniza. “Eles andam 500 
km para chegar e recarregar o 
oxigênio. Então, se tiver poucos 
cilindros, não dá tempo de re-
carregar. Às vezes tem estrada 
de terra, às vezes fica atolado, 

SORRISO

Empresa que conduz obra no
aeroporto é notificada

EMPRESÁRIOS DOARAM MAIS

‘Sem esses 340 cilindros, já
teríamos morte essa semana’

DA REPORTAGEM

Após decisão do Tribu-
nal de Justiça, 50 municípios 
deverão entrar em quaren-
tena por 10 dias para conter 
o avanço da Covid-19 a partir 
de segunda (29). A presiden-
te do TJ acatou pedido do 
Ministério Público do Estado 
(MPE) para que todos os 141 
municípios de Mato Grosso 
se adequem ao decreto esta-
dual. Além da quarentena, al-
gumas medidas são a proibi-
ção de consumo de bebidas 
no local de venda, suspensão 
de aulas presenciais, toque 
de recolher e barreiras sani-
tárias.  Podem abrir somente 
serviços essenciais durante 
a quarentena e ao menos 31 
atividades são considerados 
essenciais e poderão funcio-
nar dentro dos horários defi-
nidos para cada ramo.

Veja lista das principais 
atividades essenciais defi-
nidos pelo Governo Federal 
(Decreto 10282/2020):

* Serviços médicos e 
hospitalares;

* Assistência social e 
atendimento à população 
carente;

* Atividades da segu-
rança pública e privada, in-
cluídas a vigilância, a guarda 
e a custódia de presos;

* Trânsito e transporte 
interestadual e internacional 
de passageiros;

* Serviços de telecomu-
nicações e internet;

* Serviço de call center;
* Fornecimento e distri-

buição de energia elétrica;

* Inspeção de alimen-
tos;

* Controle de tráfego 
aéreo, aquática e terrestre;

* Serviços de pagamen-
to, de crédito e de saque e 
aporte em bancos;

* Correios e entregas;
* Transporte, armazena-

mento, entrega e logística de 
cargas;

* Tecnologia da infor-
mação e de processamento 
de dados (data center);

* Fiscalização tributária 
e aduaneira federal;

* Fiscalização ambien-
tal;

* Produção, distribuição 
e venda de combustíveis;

* Perícia para aposenta-
dorias;

* Pesquisa científica 
para a questão da pandemia;

* Atividades religiosas;
* Lotéricas;
* Venda e conserto de 

pneus;
* Comércio de bens e 

serviços para assegurar o 
transporte de cargas;

* Locação de veículos;
* Manutenção e venda 

de equipamentos de infraes-
trutura e máquinas;

* Atendimentos em 
bancos;

* Venda e transporte de 
gás;

* Construção civil;
* Indústrias;
* Salões de beleza e bar-

bearias;
* Academias.
As medidas que muni-

cípios devem tomar estão na 
página 7 (Cidades).

50 MUNICÍPIOS

Confira regras para 
abertura de serviços 
essenciais e medidas 

ou seja, existe notícias de irre-
gularidades, mas os fatos, ou 
sua autoria, não estão claras, 
ou não é claro se a investiga-
ção dos fatos é de atribuição 
do Ministério Público. Em vez 
de abrir um inquérito civil, o 
promotor opta por instaurar 

um procedimento prepara-
tório”.

O promotor de Justiça 
Daniel Balan Zappia, então 
na 2ª Promotoria de Justiça 
Cível de Diamantino, con-
verteu o procedimento em 
inquérito civil em 10 de abril 

é época de chuva, pega avião 
para vir buscar, às vezes o ae-
roporto está fechado, então é 
uma série de problemas, e isso 
precisa de uma ação imediata”, 
explicou.

Avalone representa a As-

sembleia Legislativa na busca 
pelos cilindros, e o trabalho é 
feito em parceria com o secre-
tário de Estado de Saúde, Gil-
berto Figueiredo, e o secretário 
de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, César Miranda.

barra de transferência, que 
será utilizada no pátio, es-
taria em falta no mercado. 
Neste caso, a Primos pediu 
três meses para que o for-
necedor possa entregar este 
item à empreiteira e mais um 
mês para a efetiva execução 

do trabalho. Além disso, a 
chuvarada dos últimos dias 
também impediu que a obra 
decolasse. Em seu aponta-
mento, a empresa alegou 
que máquinas e operários 
tiveram que ficar 35 parados 
por conta do aguaceiro.

de 2019.
Entre as informações 

que embasam a decisão, Za-
ppia cita um “Pedido de im-
peachment em desfavor do 
Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal Gilmar Ferreira 
Mendes, com fundamen-

to no inciso II do art. 52 da 
Constituição Federal, combi-
nado com o art. 41 da Lei nº 
1.079/1950”, que narra possí-
veis irregularidades na venda 
da Uned, que se transformou 
em campus da Unemat em 
Diamantino.
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Informação e planejamento: chaves 
para profissionalizar negócios
DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Informação e plane-
jamento são as palavras-
-chaves para quem decide 
empreender, seja por neces-
sidade ou por oportunidade 
de negócio. Colocar no papel 
informações básicas sobre 
o mercado consumidor e os 
custos são essenciais para ali-
nhar as expectativas e garan-
tir a sustentabilidade de uma 
empresa no longo prazo, em 
meio à concorrência.

E foi isso que a empre-
endedora Acza Kate Rodri-
gues, 36 anos, fez. Moradora 
de Brasília, há cerca de dois 
anos ela descobriu a costura 
em sua vida e passou a fabri-
car peças para os três filhos. 
Ela buscou informação, fez 
cursos e aproveitou o conte-
údo disponível na internet. 
Isso foi alimentando a von-
tade de ter a própria marca. 
No ano passado, encontrou 
a oportunidade de montar o 
negócio em sociedade, mes-
mo em meio à pandemia da 
Covid-19.

A Gota D’água é uma 
marca de roupas infantis e as 
vendas acontecem pelas re-
des sociais. 

Atualmente, Acza e a 
sócia estão lançando uma 
nova coleção e já têm proje-
tos para ampliar a equipe e 
criar um site, para aumentar 
as vendas online. “O que me 
fez decidir e tocar o negócio 
foi parar de esperar pelo tem-

po certo, mas começar com o 
que eu já tinha. 

As condições exatas po-
dem nunca chegar, mas as 
pessoas podem conseguir e 
ter sucesso no mercado”, dis-
se, explicando que logo no 
início fez seu registro como 
microempreendedor indivi-
dual (MEI), já pensando na 
expansão da empresa.

Para se ter uma ideia, 
em 2020, houve um recorde 
na formalização de novos ne-
gócios no país, com alta de 6% 
em relação a 2019, de acordo 
com o boletim do Mapa de 
Empresas, do Ministério da 
Economia. Das 3.359.750 de 
empresas abertas, 2.663.309, 
ou 79,3%, foram microempre-
endedores individuais (MEI), 
uma modalidade de empre-
sário individual com proces-
so simplificado para abertura 
de empresas, regime espe-
cial de tributação e acesso 
facilitado a crédito.

De acordo com o ge-
rente da Unidade de Com-
petitividade do Sebrae, César 
Rissete, a participação dos 
pequenos negócios no PIB 
aproxima-se de 30%. 

Além disso, eles têm 
sido fonte de geração de em-
prego e representam hoje 
56% dos trabalhos com car-
teira assinada. 

A pandemia reforçou 
essa tendência de cresci-
mento das micro e pequenas 
empresas, pois muitas pesso-
as tiveram dificuldade de co-
locação no mercado formal 

Foto: Arquivo pessoAl

Acza e sua sócia têm projetos para ampliar a equipe e criar um site 

PERÍODO DIFÍCIL. Das empresas abertas no país em 2020, 79% são microempresas
ou perderam seus empregos 
e tiveram que ir atrás do sus-
tento de outra maneira. “A 
formalização é um passo im-
portante, mas é insuficiente 
para a manutenção da em-
presa no mercado”, disse.

PLANEJAMENTO
Em geral, o empreen-

dedor por oportunidade se 
dedica mais à fase de plane-
jamento, mas para Rissete, 
mesmo com menos tempo é 
possível se preparar. 

Em primeiro lugar é 
preciso pensar no mercado 
consumidor e no marketing 
de vendas: qual público vai 
atender, em qual localidade, 
a demanda pelo serviço ou 
produto na região e como 
chegar a esse consumidor e 
se fazer enxergar.

Para o especialista em 
gestão de negócios e sócio 
da empresa Prosphera, Ha-
roldo Matsumoto, em muitas 
situações, o microempresário 
acaba superestimando o pró-
prio sucesso e começando o 
negócio de qualquer forma 
sem ter certeza se vai dar cer-
to ou não. 

Nesse planejamento ini-
cial, segundo ele, é possível, 
inclusive, fazer testes com 
o produto ou o serviço a ser 
oferecido.

“Para saber se as pesso-
as vão querer comprar e se, 
nessa compra, sobra lucro 
para reinvestir no negócio, 
porque às vezes só empata 
ou toma prejuízo”, disse.

DA REPORTAGEM
AGR Notícias

A criação de ovinos (ove-
lhas e carneiros) e caprinos 
(cabras e cabritos) se desen-
volve no Médio Araguaia ma-
to-grossense há vários anos e 
o que começou numa cultura 
de subsistência está se trans-
formando em fonte de renda. 
A regional do Instituto de De-
fesa Agropecuária de Mato 
Grosso (Indea) em Água Boa, 
informa que, conforme levan-
tamento realizado em março, 
nos 9 municípios do Médio 
Vale, constam cadastrados 
27.431 ovinos e 176 caprinos.

Do último levantamen-
to, ocorrido em fevereiro de 
2020, até o atual, houve uma 
evolução no rebanho de ovi-
nos de 12% (de 24.462 para 
27.431). O número, contudo, 
pode ser muito maior, já que 
a informação do número de 

DA REPORTAGEM

A lei 11.329/2020 prevê 
a mudança e foi sancionada 
pelo governador Mauro Men-
des na sexta (26). A alteração 
foi um pedido da Associação 
dos Produtores de Soja e Mi-
lho de Mato Grosso (Apro-
soja) e da Federação das In-
dústrias do Estado de Mato 
Grosso (Fiemt).

De acordo com as ins-
tituições, o debate junto ao 
Governo foi necessário, uma 
vez que o índice utilizado an-
teriormente, o IGP-DI, apre-
sentava evolução muito su-

DA REPORTAGEM

Foi aprovada pela Agên-
cia Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) a suspensão do 
corte de energia elétrica em 
caso de inadimplência para 
pessoas de baixa renda, in-
seridas no Programa Tarifa 
Social. Conforme orientação 
do Procon de Mato Grosso, a 
medida é válida até o dia 30 
de junho e irá beneficiar em 
torno de 12 milhões de famí-
lias.

A resolução proíbe, 
ainda, o corte em unidades 
consumidoras que possuem 
equipamentos vitais à pre-
servação da vida e que de-
pendem da energia elétrica, 
além de unidades de saúde, 
como hospitais, centros de 
produção, armazenamento e 
distribuição de vacinas.

A decisão da Aneel não 
desobriga esses consumi-
dores de pagar pelo abas-
tecimento de energia, mas 
tem o objetivo de garantir o 
fornecimento àquelas pesso-
as que, nesse momento de 
agravamento da pandemia, 
não têm condições de saldar 
suas contas. Outra medida 

que beneficia esses consu-
midores é a suspensão do 
prazo para o corte de ener-
gia de faturas antigas. Serão 
mantidos, ainda, os descon-
tos tarifários, considerando a 
suspensão das ações de ave-
riguação e de revisão cadas-
tral do Cadastro Único pelo 
Ministério da Cidadania.

Estas medidas valem 
até 30 de julho e podem ser 
reavaliadas ou prorrogadas. 
Durante esse prazo, as dis-
tribuidoras também podem 
suspender o pagamento das 
compensações por eventu-
al má qualidade do serviço. 
Mas até dia 31 de dezembro, 
deverão creditar as compen-
sações não pagas aos consu-
midores.

Postos de atendimen-
to presencial e outros canais 
funcionarão normalmente, 
como também todas as de-
mais regras de prestação 
do serviço público. As distri-
buidoras poderão deixar de 
cumprir alguma de suas obri-
gações apenas em caso de 
decretação local de medidas 
de restrição pelo poder públi-
co competente que afetem a 
prestação do serviço público.

Criação de ovinos e caprinos em desenvolvimento

Mudança foi pedido da Aprosoja e da Fiemt

Resolução atende unidades com equipamentos
de preservação à vida

MÉDIO ARAGUAIA

Rebanho de ovelhas ultrapassa 27 mil animais

DESDE SEXTA

Unidade Padrão Fiscal passa ser 
atualizada com base no IPCA

TARIFA SOCIAL

Corte de energia 
por inadimplência
está suspenso para 
beneficiários

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

perior à observada pelo IPCA, 
impactando diretamente o 
produtor rural que contribui 
para o Fundo Estadual de 
Transporte e Habitação (Fe-
thab), além de outros tribu-
tos e taxas estaduais calcula-
das por UPF.

“Embora o texto não 
corrija retroativamente o pa-
drão fiscal do estado, confor-
me nós solicitávamos, a mu-
dança se torna importante 
nesse novo cenário econômi-
co em que se projeta uma es-
calada dos preços em virtude 
dos efeitos da pandemia, o 
que poderia ocasionar novo 

rebanho de uma proprieda-
de ao Indea depende da co-
municação de cada produtor, 
que não é obrigatória. A co-
municação só é obrigatória 
quando for realizado o trânsi-
to dos animais, em que o pro-
dutor emite a Guia de Trânsi-
to Animal (GTA).

A criação de ovinos e ca-
prinos pode se dar de modo 
apartado ou em consórcio 
com o gado. 

A alimentação é a pas-
to ou semi-confinada, com 
complementação nutricio-
nal. O Censo Agropecuário de 
2018 calculou o rebanho de 
ovinos brasileiro em 2,8 mi-
lhões de animais. A Bahia é o 
maior produtor, seguido pelo 
Rio Grande do Sul.

Na região Norte Ara-
guaia, o número de Ovinos 
cadastrado é de 33.467, tota-
lizando 60.898 animais em 
todo o Médio Norte Araguaia.

aumento exponencial no va-
lor a ser recolhido ao Fethab”, 
pontuou o presidente Apro-
soja, Fernando Cadore. Valor 
da UPF é atualizado mensal-

mente, porém para fins de 
cobrança do Fundo Estadual 
de Transporte e Habitação 
(Fethab) a alteração acontece 
somente duas vezes ao ano.



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

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 

VENDAS

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 31 de março de 2021 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

AUTO POSTO TARUMA LTDA. Torna público que requere a 
Secret. Estadual do Meio Ambiente – SEMA, Renovação da 
Licença de Operação (LO), atividade de comercio varejista de 
comb. p/ veículos automotores, Avenida dos Tarumãs, n.º 818, 
Setor Residencial Sul, Sinop/MT. CNPJ: 03.318.703/0001-50. 
Não EIA/RIMA.

L. GONÇALVES DOS REIS MADEIRAS - ME (L. Gonçalves 
dos Reis Madeiras), CNPJ: 39.616.185/0001-07, torna ao pú-
blico que requereu junto a SEMA/MT, a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA-LAS para a atividade de Serraria Com Desdo-
bramento de Madeiras em Bruto, localizada na Rua João Pedro 
Moreira de Carvalho, N° 8685, B Angélica, cidade de Sinop-MT.

DRICAR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, CNPJ Nº 
21.871.244/0001-10, torna público que requereu junto a SAMA/
Sorriso/MT, a Alteração de Razão Social, para a atividade de 
serviços de lavagem, lubrifi cação e polimento de veículos auto-
motores, localizada na Rua Lupicínio Rodrigues nº 1770, Bela 
Vista – Sorriso/MT. Não foi determinado EIA-RIMA. 

Fazenda 9.000ha, Ribeirão Cascalheira/MT,

c/ 02 casas, barracão e curral, Santa Maria.
Inicial R$ 5.040.000,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda 499ha, Comodoro/MT,

Faz. Canarinho, antiga Rodovia BR 029,
gleba Areia Branca.

Inicial R$ 703.653,00 (PARCELÁVEL)

Chácara 1ha, Querência/MT, c/ benfeitorias,

Rodovia MT-242, Lot. Projeto da Colonização
Querência I. (Obs.: Localizado na região urbana).

Inicial R$ 480.000,00 (PARCELÁVEL)

IMÓVEIS RURAIS
EM MATO GROSSO

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
PROCESSO Nº: 002/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, com sua 
sede localizada na Avenida das Figueiras n° 1835, na cidade de Sinop – MT, 
faz saber que ADIOU pelo prazo de 03 (três) dias, a abertura da Licitação na 
Modalidade de TOMADA DE PREÇOS, Tipo TÉCNICA E PREÇO N° 002/2021, 
regida pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alte-
rações, Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010 e pelas condições estabelecidas no 
Edital, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, cuja 
abertura dar-se-ia no dia 05 de abril de 2021, às 14 horas na sede da Câmara 
Municipal de Sinop – MT. 

A ABERTURA DO CERTAME FOI ADIADO PARA O DIA 08 DE ABRIL DE 2021, 
ÀS 14 HORAS, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP – MT. 

Podendo participar empresas que possuam cadastro ou que venham a se cadas-
trar em ate  03 (três) dias anteriores a abertura do certame. 

O Edital completo e informações poderão ser obtidos junto a Comissão Perma-
nente de Licitações, na sede da Câmara Municipal de Sinop – MT, durante o 
horário normal de expediente, no endereço supracitado ou pelo site http://www.
sinop.mt.leg.br/.

Sinop – MT, 30 de março de 2.021.

Marcieli Rosangela Gomes
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria nº 011/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU - MT 
AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO

Nº 005/2021 PROCESSO 034/2021
A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu Av. 20 de Dezembro, n° 725 – Centro – Co-
triguaçu/MT, torna público a ABERTURA de LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRE-
GÃO ELETRONICO nº 005/2021 através da plataforma COMPRASBR https://
comprasbr.com.br/, forma de julgamento: Menor preço por item, com a fi nalidade 
de selecionar propostas para: ‘’PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO - 
DO TIPO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL, NO DISTRITO 
DE NOVA UNIÃO, PARA O ANO LETIVO DE 2021”. Cujas especifi cações deta-
lhadas encontram-se no Edital da Licitação. Regem a presente licitação, a Lei nº 
8.666/93, 10.024/2019 e demais legislações aplicáveis. O início de recebimento 
de propostas e habilitação ocorrerá no dia Partir do dia 31/03/2021 às 08:00 
horas, até o dia 26 de abril de 2021 às 08:45 horas (HORÁRIO DE BRASILIA). 
O início da disputa ocorrerá no dia 26 de abril de 2021 às 09:00 horas (HORÁ-
RIO DE BRASILIA). Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam 
no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do 
edital. O Edital completo poderá ser solicitado pelos interessados de segunda 
a sexta-feira pelo e-mail licitacao@cotriguacu.mt.gov.br ou no site da Prefeitura 
www.cotriguacu.mt.gov.br e https://comprasbr.com.br/. 

Cotriguaçu-MT, 30 de março de 2021. 
Olirio Oliveira dos Santos

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU - MT 
AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO

Nº 004/2021 PROCESSO nº 028/2021
A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu Av. 20 de Dezembro, n° 725 – Centro – 
Cotriguaçu/MT, torna público a ABERTURA de LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRONICO nº 004/2021 através da plataforma do COMPRASBR 
https://comprasbr.com.br/, forma de julgamento: Menor preço por item, com a 
fi nalidade de selecionar propostas para: “AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - DO TIPO 
CAMINHONETE”. Cujas especifi cações detalhadas encontram-se no Edital da 
Licitação. Regem a presente licitação, a Lei nº 8.666/93, 10.024/2019 e demais 
legislações aplicáveis. O início de recebimento de propostas e habilitação ocor-
rerá no dia partir do dia 31 de março de 2021 às 08:00 horas até o dia 15 de abril 
de 2021 às 08:45 horas (HORÁRIO DE BRASILIA). O início da disputa ocorrerá 
no dia 15 de abril de 2021 às 09:00 horas (HORÁRIO DE BRASILIA). Poderão 
participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto 
licitado, observadas as condições constantes do edital. O Edital completo poderá 
ser solicitado pelos interessados de segunda a sexta-feira pelo e-mail licitacao@
cotriguacu.mt.gov.br ou no site da Prefeitura www.cotriguacu.mt.gov.br e https://
comprasbr.com.br/. Cotriguaçu-MT, 30 de março de 2021. 

Olirio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2.021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, através do seu Pre-
feito Municipal Sr. JOÃO MACHADO NETO, comunica a todos os interessados 
que após todos os procedimentos necessários e de acordo com Parecer exarado 
pelo Assessor Jurídico do Município, homologa e adjudica o Processo de Dis-
pensa de Licitação nº 045/2.021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA DO RAMO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com as especifi ca-
ções descritas no correspondente processo de contratação.

Nova Xavantina – MT, 30 de março de 2.021.
JOÃO MACHADO NETO

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 014/2021
Processo Licitatório N°080/2021 A Prefeitura De Confresa-MT, Através Da Pre-
goeira E Equipe De Apoio, Torna Público Para Todos Os Interessados Que Se 
Encontra Instaurada A Licitação Na Modalidade Pregão Na Forma Eletrônico - N° 
014/2021 - Do Tipo Menor Preço Item, De Acordo Com As Leis Em Vigência. O 
Edital E Seus Anexos Estarão Disponíveis Na Sala Do Departamento De Licita-
ções E Contratos, No Site Confresa.Org   No Link Do Portal Da Transparência, 
No Www.Bnc.Org.Br, No E-Mail:  Licitaconfresa@Hotmail.Com  E De Segunda À 
Sexta-Feira No Telefone (66) 3564-1818, Ramal  31, Citando O N° Do Edital Em 
Questão. Objeto: Contratação De Empresa Especializada No Serviço De Limpe-
za De Caixa De Água Por Litros E Serviços De Dedetização, O Serviço Se Faz 
Necessário A Fim De Atender As Demandas Da Secretaria Do Poder Executivo, 
Juntamente A Prefeitura Municipal De Confresa-MT. Das Propostas: *Do Recebi-
mento: Inicia Dia 12/04/2021 As 08hs30min. *Do Encerramento De Recebimen-
to: Dia 20/04/2021 As 08hs30min. *Abertura Das Propostas: Dia 20/04/2021 As 
09hs00min. *Inicio Da Sessão De Disputa De Preços: Dia 20/04/2021 As 09hs-
30min  Endereço Eletrônico: Www.Bnc.Org.Br, Obs: Horário Ofi cial De Brasília. 

Confresa-MT, 30 De Março De 2021.
CEZAR QUEIROZ DA SILVA

PREGOEIRO - PORTARIA 017/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
 AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 029/2021
Processo Licitatório Nº 74/2021 A Prefeitura De Confresa, Estado De Mato Gros-
so, Através Do Pregoeiro, Torna Público Que Fará Realizar No Dia 22 De Abril 
De 2021, Às 09:00 Hs (Horário Local), Na Sala Da Comissão Permanente De Li-
citações, Situada Na Rua 13 De Maio, S/N, Centro, Na Cidade De Confresa-MT, 
A Reunião Para Realização Do Pregão Presencial - Srp Nº 029/2021, Do Tipo 
Menor Preço Por Item De Acordo Com As Leis Em Vigência. O Edital E Seus 
Anexos Estarão Disponíveis Na Sala Do Departamento De Licitações E Con-
tratos No Endereço Citado Acima E No Site Confresa.Org No Link Do Portal Da 
Transparência, De Segunda À Sexta-Feira, Tel. Contato (66) 3564-1818. Ramal 
31 Ou Ainda Pelo E-Mail:  Licitaconfresa@Hotmail.Com Objeto: Pregão Presen-
cial De Registro De Preços Para Eventual E Futura Contratação De Empresa Es-
pecializada Na Prestação De Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva, E 
Reposição De Peças Equipamentos Tipo-Bebedouros, Freezer, Refrigeradores, 
Frigobar Geladeira E Eletrodomésticos, Para Atender As Necessidades Das Se-
cretarias Do Poder Executivo Do Município De Confresa-MT.

Confresa-MT, 30 De Março De 2021.
PALANNA OLIVEIRA BEZERRA

PREGOEIRA - PORTARIA N° 017/2021.

PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO/MT
AVISO CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇO 03/2021
A prefeitura de Porto Esperidião/MT, torna público O CANCELAMENTO do TO-
MADA DE PREÇO 03/2021 DO OBJETO DEFINIDO COMO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LAMA ASFALTICA Por-
to Esperidião-MT, 30 DE MARÇO 2021

RONEY CARDOSO
Pregoeiro.

PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIÃO/MT
AVISO CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇO 04/2021
A prefeitura de Porto Esperidião/MT, torna público O CANCELAMENTO do 

TOMADA DE PREÇO 04/2021 DO OBJETO DEFINIDO COMO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE LAMA 

ASFALTICA.Porto Esperidião-MT, 30 DE MARÇO 2021
RONEY CARDOSO

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA - MT
RESULTADO JULGAMENTO

PREGÃO ELETRONICO – SRP N° 005/2021 PROCESSO LICITATÓRIO N° 
033/2021 A Prefeitura Municipal de Confresa/MT torna público, para o conhe-
cimento dos interessados, o resultado do Processo Licitatório na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N° 005/2021, conforme segue:OBJETO: ABER-
TURA DO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVEN-
TUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ATENDENDO AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, OBRAS E EDUCAÇÃO, JUNTO 
AO MUNICÍPIO DE CONFRESA – MT HOMOLOGADO/ADJUDICADO para as 
empresas: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 
CNPJ: 00.226.324/0001-42 ENDEREÇO: AV. INDEPENDÊNCIA, 6060 QD. 70C 
LT. 02, BAIRRO SETOR AEROPORTO.CIDADE: GOIÂNIA-GO CEP: 74.070-
010 FONE: (62) 3924-7226 EMAIL: eletricaluzz02@gmail.com Vencedora dos 
itens 03, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 88, 89, 91, 
92, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 104, 111 e 118 do Certame no valor global de R$ 
940.542,10 (Novecentos e quarenta Mil, Quinhentos e quarenta e dois Reais 
e dez Centavos). EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA 
CNPJ: 37.278.673/0001-18 ENDEREÇO: RUA JORGE DA SILVA, 38, BAIRRO 
SÃO CRISTOVÃO. CIDADE: ERECHIM-RS CEP: 99.709-369 FONE: (54) 9918-
98797 (54) 9813-18686 (54) 9911-02514 EMAIL: vendas.eremaster@gmail.com 
Vencedora dos itens 13, 18 e 19 do Certame no valor global de R$ 259.000,00 
(Duzentos e cinquenta e nove Mil Reais). LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA CNPJ: 32.617.419/0001-83 ENDEREÇO: AVENIDA GUARUJÁ, BAIRRO 
JARDIM ATLÂNTICO, Nº 740, QD. 34, LT 30/31, SALA 4. CIDADE: GOIÂNIA-GO 
CEP: 74.343-370 FONE: (62) 3238-8300 EMAIL: licitacao@grupof8.com.br Ven-
cedora dos itens 16, 17, 20, 21, 22, 85, 86, 87, 90, 93, 103, 106 e 110 do Certame 
no valor global de R$ 535.921,00 (Quinhentos e trinta e cinco Mil, Novecentos 
e vinte e um Reais). MORK SOLAR-PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS 
LTDA CNPJ: 24.616.322/0001-28 ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE FARIA 642, 
BAIRRO COLONIA FARIA, SALA 02. CIDADE: COLOMBO-PR CEP: 83.411-050 
FONE: (41) 3666-6336 (41) 9999-50809 EMAIL: licitacao@mork.com.br Vence-
dora dos itens 11, 62, 64, 82 e 101 do Certame no valor global de R$ 52.455,00 
(Cinquenta e dois Mil, Quatrocentos e cinquenta e cinco Reais). RJM COMER-
CIAL EIRELI CNPJ: 24.616.322/0001-28 ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE FA-
RIA 642, BAIRRO COLONIA FARIA, SALA 02. CIDADE: COLOMBO-PR CEP: 
83.411-050 FONE: (41) 3666-6336 (41) 9999-50809 EMAIL: licitacao@mork.
com.br Vencedora dos itens 01, 02, 04, 09, 33, 36, 53, 61, 65, 69, 70, 71, 72, 77, 
80, 81, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121 
e 122 do Certame no valor global de R$ 120.476,22 (Cento e vinte Mil, Quatro-
centos e setenta e seis Reais, vinte e dois centavos). Registro de Preços válido 
por um período de 12 meses, visto que a empresa atendeu todos os requisitos 
do Edital e seus Anexos.

Confresa- MT, 29 de MARÇO de 2021.
PALANNA OLIVEIRA BEZERRA

PREGOEIRA - PORTARIA N° 017/2021

ANDREY MAURICIO WATANABE EPP, CNPJ: 
09.039.622/0001-06, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: 
a Renovação da Licença de Operação (LO) e alteração da ra-
zão social para DROGARIA NEBRASCA 24H EIRELI,  CNPJ: 
09.039.622/0001-06,  atividade de: 47.71-7-01 - Comércio va-
rejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmu-
las; 47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos 
homeopáticos  Endereço: Av. Natalino João Brescansin, nº 955 
Bairro: Centro. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli (66)9.99766751).

JOCEMAR GONCALES FRANCO 02462799150, CNPJ 
25.313.096/0001-79, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) para atividades de Instalação e 
manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ven-
tilação e refrigeração, localizada na Rua Bené, N 969, Centro-
-sul, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266) RC PUBLICAÇÃO 66 9 9984-4633.

ECLIPSE MOTEL LTDA, pessoa Jurídica de direitos privados, 
estabelecida na cidade de Sorriso/MT, devidamente registrada 
no CNPJ: nº 06.313.414/0001-57, solicita o comparecimento de 
sua funcionária ROSANE PEREIRA DOS SANTOS, portadora 
da CTPS 0131660 Série 0010 - PR, no prazo de 48 horas a 
contar da data desta publicação. O não comparecimento ca-
racterizará em abandono de emprego de acordo com o Art.482 
Letra i da CLT. Haja visto que não comparece ao trabalho desde 
o dia 01/03/2021. Sorriso/MT 31/03/2021.

 

 
Número:  1000134-07.2017.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 08/06/2017 
Valor da causa: R$ 1.544.650,36 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
  

Partes Procurador/Terceiro vinculado 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE) ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO 

(ADVOGADO) 

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO 

(REQUERIDO) 
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 

Espólio de MARIA AMÉLIA FERREIRA (REQUERIDO) EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 

Espólio de OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR 

(REQUERIDO) 
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 

Espólio de SYLVIA FERREIRA (REQUERIDO) EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 

CARLOS ANTONIO TROMBETTA (REQUERIDO) DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO) 

SANDRA SANTOS CAVAZZANI TROMBETTA (REQUERIDO)  DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO) 

ITAMIR LUIS TROMBETTA (REQUERIDO) DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO) 

IRENE TERESINHA TROMBETTA (REQUERIDO) DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO) 

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (TERCEIRO 

INTERESSADO) 
 

OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

(TERCEIRO INTERESSADO) 

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO) 
 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
 

  
 EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 01/2021 

  
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000134-07.2017.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO e outros (7) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de expropriação de uma área de terras com 249,2992 ha, parte de um 
todo maior com 1.487,8124 ha, denominada Fazenda Ângela, localizada no local conhecido como Gleba Atlântica, no Município de Cláudia/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 568, Ficha 
01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, que por sua vez consta a área registrada de 1.466,0762 ha, nos termos do artigo 34 
do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Alexandre Ferronato, 2082, R-38, CEP: 78557-267, Sinop /MT – E-mail: 
02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT. 

SINOP, 9 de março de 2021. 
 

(assinado digitalmente) 
 

MURILO MENDES 
 JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA 

 EM SUBSTITUIÇÃO NA 2ª VARA 
 
  
  

  
  
  
  
 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 09/03/2021 22:17:58 Num. 470261951 - Pág. 
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Número do documento: 21030922175879800000464789107 
 

29/03/2021 

Justiça Federal da 1ª Região Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DO “VALE DO PEIXOTO” 

CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do 
Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

 
17º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta da empresa: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI, CNPJ 05.159.591/0001-68, no valor de R$ 22.500,00 
(VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).  

Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto 
o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) 
UNIDADES DE MIDAZOLAM DE 1MG/ML, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DO “VALE DO PEIXOTO” 

CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do 
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Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

 
18º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, 
ratifica a contratação direta da empresa: MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE 
PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 14.995.486/0001-50, no valor de 
R$ 2.650,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).  

Tudo com fundamento no artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93, tendo como objeto o 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO RESPIRADOR TAKAOKA – MONTERREY SMART – HEATED 
DUMIDIFIER 6060, PATRIMONIO N°17738, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 
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REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. 
 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
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Peixoto de Azevedo/MT, 30 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2.021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público a Ad-
judicação e Homologação referente ao Pregão Presencial nº 009/2.021. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMEN-
TAS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELE-
CIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. A empresa vencedora foi: CONS-
TRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPIS LTDA, com o 
valor global de 59.877,91 (cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais 
e noventa e um centavo).

Nova Xavantina – MT, 30 de março de 2.021
Marina Angélica Marca

Pregoeira Ofi cial RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2.021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público a Adjudi-
cação e Homologação referente ao Pregão Presencial nº 001/2.021, o qual teve 
como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO 
PREDIAL E OUTROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RES-
PECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E FARDAMENTOS DO TIPO, 
PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR GERAL, ELETRICISTA 
GERAL, AUXILIAR DE ELETRICISTA, JARDINEIRO, TOPÓGRAFO, ASSEN-
TADOR DE TUBOS, SERVIÇO DE ENTREGAS RÁPIDAS, SERRALHEIRO, 
AUXILIAR DE SERRALHEIRO, MARCENEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS, AGENTE ADMINISTRATIVO  E MOTORISTA NO MUNICÍPIO DE NOVA 
XAVANTINA-MT, tendo as empresas vencedoras: GMN EMPREENDIMENTOS 
EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 11.264.133/0001-91, com o valor global fi nal 
de R$ 3.265.954,00 (três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos 
e cinquenta e quatro reais); MEDEIROS ENGENHARIA EIRELI EPP, inscrita no 
CNPJ nº 27.406.174/0001-05, com o valor global fi nal de R$ 449.904,00 (qua-
trocentos e quarenta e nove mil, novecentos e quatro reais); e SETA SERVIÇOS 
E TERCEIRIZAÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 20.894.014/0001-03, com 
o valor global fi nal de R$ 167.523,50 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e 
vinte e três reais e cinquenta centavos).

Nova Xavantina – MT, 30 de maço de 2.021.
Marina Angélica Marca

Pregoeira Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABPORÃ – MT 
EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO Nº. 006/2021

Contratante: Município De Tabaporã/Mt. Contratado: Balsamo Construções Eire-
li – Epp, Inscrita No C.N.P.J. Sob O N.º 25.220.650/0001-73, Estabelecida Rua 
Dois, S/N – Quadra 09 – Lote 12 – Sala A, Bairro: São José, Cep: 78.080-540, 
No Município De Cuiabá – Mt. Objeto Do Contrato: Contratação De Empresa 
Especializada Na Prestação De Serviços De Obras E Serviços De Engenharia 
Para A Restauração Do Pavimento Asfaltico Com Aplicação De Lama Asfaltica 
“Rl-1c” Em Diversas Ruas Do Municipio De Tabaporã – Mt, Conforme Termo De 
Convenio N° 0113/2020, Firmados Entre A Secretaria De Estado De Infraestrutu-
ra E Logistica – Sinfra Com A Prefeitura Municipal De Tabaporã – Mt, Conforme 
O Projeto Básico, Cronograma Físico Financeiro E Seus Anexos, Integrantes 
Deste Edital. Data Do Contrato: 30 De Março De 2021. Prazo Do Contrato: 30 
De Março De 2022. Valor Do Contrato: R$ 225.539,07 (Duzentos E Vinte E Cinco 
Mil, Quinhentos E Trinta E Nove Reais E Sete Centavos) Processo Licitatório N° 
014/2021 Tomada De Preços N° 001/2021 Para Que Ninguém Alegue Ignorân-
cia, Afi xe E Publique-Se No Átrio Desta Municipalidade. 
Tabaporã/Mt, Em 30/03/2021.

SIRINEU MOLETA
Prefeito municipal

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE 
TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - COOPERSAÚDE 

CNPJ – N. 19.422.638/0001-49 – NIRE 5140000971-6 
 

N. de ordem 03. 

Conforme o art. 24, de seu Estatuto Social, o Presidente Interino da 
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - 
COOPERSAÚDE, CONVOCA os associados, que nesta data são em número 
de 28 (vinte e oito), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: 
 
DATA: 10 de abril de 2021. 
 
LOCAL: Centro de Eventos Ari José Riedi, na Av. Blumenau, s/n, na 
cidade de Sorriso/MT, em razão da falta de espaço físico na sede da 
cooperativa. 
 
HORÁRIO: Às 06h (seis horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença 
de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 07h (sete horas) em 2ª 
(Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados 
com direito a voto, ou às 08h (oito horas) em 3ª (terceira) e última 
convocação com a presença de no mínimo 06 (seis) cooperados com direito 
a voto. 
 
ORDEM DO DIA: 
 
I – Adequação do quadro social; 

a) Inclusão de novos sócios; 
b) Exclusão e/ou demissão de sócios. 

II – Adequação do capital social; 

III – Eleição e posse dos membros do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal; 

IV – Outros assuntos de interesse social; 

 
 

Sorriso-MT, 31 de março de 2021. 
 
 

 

 
 

 
WENDELL GOMES 
Presidente Interino 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068/2020

Ipiranga do Norte - MT, 30 de Março de 2021.
Orlei José Grasseli

Prefeito Municipal

Tipo: Menor preço por Item. Objeto: “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para as 
diversas secretarias do Município de Ipiranga do Norte”. O Município de 
Ipiranga do Norte – MT, através do seu Prefeito Municipal, torna público 
aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão Presencial 
nº 030/2020, conforme sessão ocorrida no dia 24/08/2020, tendo em vista 
que a empresa vencedora dos itens, 30, 32 e 35, da Ata de Registro de 
Preço nº 060/2020, pediu a desistência do fornecimento dos itens 
supramencionados, ora aprovados por este Município, CONVOCA-SE os 
licitantes remanescentes na ordem de classificação: para o item 030: 
FRIOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA, para o 
item nº 032: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MÁQUINAS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP  e para o item nº 035: ÉRICA DE FÁTIMA 
GENTIL EPP, classificadas em segundo lugar, para negociação visando o 
fornecimento dos itens supramencionados. A contratação se dará nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 
aos preços de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, 
§2º, da Lei de Contratos e Licitações (8.666/93). Desde já, solicitamos 
documento formal de aceite a negociação, a mesma documentação de 
habilitação atualizada constante no Edital do referido processo licitatório, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não aceite será convocado o 
terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, 
decidida pela abertura de novo procedimento de contratação pública. Os 
demais atos decorrentes desta convocação estarão disponíveis por meio 
d o  p o r t a l  t r a n s p a r ê n c i a  m u n i c i p a l  e  p e l o  e m a i l : 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2020

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Ricardo Roncolatto Mendes

A Prefeitura Municipal de Marcelândia, CNPJ nº 03.238.987/0001-75, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (SEMA-MT), a Licença Previa (LP) e Licença de Instalação (LI), 
referente ao Projeto do Cemitério Municipal, localizado no município 
de Marcelândia/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021

COMUNICADO

OBJETO: Aquisição Exclusiva de Gêneros Alimentícios oriundos da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas 
Organizações, que Serão destinados ao Fornecimento de Alimentação 
nas Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de 
Ensino (Escolas e Creches) do Município de Marcelândia/MT, por conta 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Os interessados 
(Grupos Formais, informais ou Fornecedores Individuais) deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda a partir 
do dia 15/04/2021 até o dia 15/04/2022, na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Marcelândia/MT, situada na Rua Dos Três Poderes, nº 777 – 
Centro. LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, Rua Dos Três Poderes, 777, 
Centro – CEP. 78.535-000 – Marcelândia/MT, Tel: 3536-3100. RETIRADA 
DO EDITAL: Site: www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitações) ou na 
sala de l icitações da Prefeitura Municipal de Marcelândia. 
INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Educação - Telefone: (66) 
3536- 1780 e Prefeitura Municipal de Marcelândia – (66) 3536-3100. 
Publique-se. Marcelândia/MT, 30 de março de 2021.

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa 
especializada no serviço de armazenamento temporário, coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final de resíduos de 
Serviços de Saúde de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento do município de Marcelândia – MT. ABERTURA DA 
SESSÃO DE LANCES: 14 de abril de 2021, às 09h00min. (Horário de 
Brasília-DF); REALIZAÇÃO: Por meio do Site www.bll.org.br; INTEGRA 
do EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br e no site da Prefeitura: 
www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.
Marcelândia/MT, 30 de março de 2021.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 011/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe da pregoeira, comunica 
a todos os interessados que realizou por meio do site www.bllcompras.org.br 
“PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO DO TIPO 
MAIOR DESCONTO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS ELÉTRICAS/ACESSÓRIOS E MECÂNICAS/ACESSÓRIOS PARA 
OS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ”, aonde 
consagraram-se vencedores os Licitantes: * TNOVE COMERCIO DE PECAS 
EIRELI - CNPJ: 30.369.251/0001-09 com percentual de desconto de 48,00 % 
para o item 367279; de 47,00 % para os itens 367277 e 375231 e de 45,50 
% para o item 367280; * SO PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA - 
CNPJ: 24.717.067/0001-00 com percentual de desconto de 64,22 % para o 
item 367281, 64,00 % para o item 367278, 65,30 % para o item 367290, 
65,56 % para o item 367291 e de 68,92 % para o item 367289; * TOTALMAQ 
COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - CNPJ: 34.400.883/0001-49 com percentual 
de desconto de 13,30 % para o item 367297, 41,00 % para o item 367300, 
33,20 % para o item 367292 e de 55,20 % para o item 367276; * ADRIANO 
DOS REIS EIRELI - CNPJ: 26.766.947/0001-00 com percentual de desconto 
de 70,10 % para os itens 367288, 367294 e 367295, de 66,10 % para os 
itens 367286 e 367287, de 45,10 % para o item 367293 e de 52,10 % para o 
item 367298. 

Matupá – MT, 30 de março de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 018/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 15 de abril de 
2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E 
EVENTUAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E 
MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE MATUPÁ”. Maiores informações 
através do Edital nº. 041/2021, 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, 29 de março de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, REFERENTE AOS OS 
SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E 
AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS TERMOS 
PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010. 
Data entrega dos envelopes: ATÉ AS 08H:00MIN HORAS DO DIA 19 DE 
MAIO DE 2021. Data de Abertura Dia: 19 DE MAIO DE 2021. Hora: 
08h:00min. Local: Sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, à Avenida 
Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – MT. Edital Completo: Pode ser 
obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem como, no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, localizada no 
endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei Federal nº 
8.666/1993 e Lei Federal nº 12.232/2010 e demais legislações 
complementares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2021

Marisete Marchioro Barbieri
Presidente da C.P.L

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Marisete M. 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 PESSOA 

FÍSICA/JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO,  EXECUÇÃO, 

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, SUAS 

APROVAÇÕES EM ÓRGÃOS COMPETENTES, E ORÇAMENTO DE 

OBRAS EM CARÁTER EVENTUAL, DE ACORDO COM OS 

CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE 

I N S T R U M E N T O ,  S E M P R E  Q U E  H O U V E R  I N T E R E S S E 

PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SORRISO/MT ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE, a 

empresa CREDENCIADA E HABILITADA: PROJECAL ENGENHARIA 

LTDA, CNPJ Nº 27.950.108/0001-00, a pessoa física INABILITADA: 

CAROLINE MARCELA SCHULTZ, CPF Nº 020.254.751-52.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

DA INEXIGIBILIDADE N° 015/2020

Comissão Permanente de Licitação

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.
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DA REPORTAGEM

Com 34 jogos e apenas 
dois gols marcados, o atacan-
te Gonzalo Carneiro deixará 
de ser jogador do São Paulo 
nesta quarta-feira, quando 
termina o contrato dele com o 
clube. Ele já não treina no CT 
da Barra Funda desde o início 
do mês.

Contratado em abril de 
2018, o jogador chegou ao 
Morumbi com o carimbo de 
Lugano, que foi quem respal-
dou o jogador ao ex-presiden-
te Carlos Augusto de Barros 
e Silva, o Leco, e com o rótulo 
de promessa do futebol uru-
guaio.

No São Paulo, o jogador 
decepcionou. Introvertido, 
não conseguiu muitas opor-
tunidades entre os titulares. 
Em sua primeira temporada, 
fez 15 partidas e só um gol, 
contra o Botafogo, no Brasi-
leiro.

No ano seguinte, testou 
positivo e foi suspenso por uso 
de cocaína. Ele foi flagrado 

PROMESSA FRUSTRADA

Carneiro deixa o São 
Paulo após doping e 
só dois gols marcados

no antidoping depois de um 
clássico contra o Palmeiras, 
no Paulista. Sete meses de-
pois, foi julgado pelo TJD-AD 
(Tribunal de Justiça Despor-
tiva Antidopagem) e punido 
com pena de 24 meses.

Após cumprir os primei-
ros 12 meses, teve a punição 
diminuída pela metade por 
cumprir acordos de tratamen-
tos. Ele ficou livre da suspen-
são durante a paralisação do 
futebol por causa da pande-
mia de Covid-19 e foi reinte-
grado ao elenco por Fernando 
Diniz quando os treinos foram 
retomados. Mesmo assim, 
teve poucas oportunidades. 
Foram 10 jogos, só dois como 
titular – ambos quando o inte-
rino Marcos Vizolli estava no 
comando.

Foi titular contra o Grê-
mio, quando foi elogiado, e 
ganhou nova chance em clás-
sico contra o Palmeiras, na 
rodada seguinte, mas se ma-
chucou no início da partida, 
deixou o campo e não jogou 
mais pelo São Paulo.

Sinop e Dom Bosco fazem duelo 
de vida ou morte contra queda
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

A sexta rodada do 
Campeonato Mato-grossen-
se 2021 começa nesta quar-
ta-feira (31) com três parti-
das. Um dos jogos que mais 
chama a atenção é o duelo 
entre duas equipes tradi-
cionais que estão na parte 
debaixo da tabela e lutam 
desesperadamente contra 
o rebaixamento. Às 9h, no 
Estádio Gigante do Norte, o 
Sinop recebe o Dom Bosco. 
Lanterna com 5 derrotas em 
5 jogos, o Galo do Norte faz 
campanha irreconhecível, 
principalmente para quem 
começou a temporada go-
leando pela Copa Verde, 
mas viu ‘a maionese desan-
dar’ no Estadual. O velho 
conhecido técnico Marcos 
Birigui chegou com a mis-
são de salvar a campanha, 
mas perdeu seus três jogos 
sob o comando de um time 
que, em campo, não mos-
tra poder de reação diante 
dos adversários. Já o Dom 
Bosco não fica muito longe. 
Com apenas 2 pontos, teve 
um lampejo de serenidade 
diante do Grêmio Sorriso, na 
rodada retrasada, quando 
vencia até os 49 do segun-
do tempo e levou o amargo 
empate. Vai precisar superar 
as adversidades para ven-
cer fora de casa. Aliás, para 
as duas equipes, todos os 
duelos têm sido de vida ou 
morte. Os dois últimos jo-
gos do Sinop, especialmen-
te, foram contra adversários 
diretos na luta contra a de-
gola. Perdeu ambos. Contra 

o Poconé, que tinha a mes-
ma pontuação zerada e sal-
do de gols pior, o Galo con-
seguiu a proeza de perder 
para uma equipe que levou 
as duas maiores goleadas 
do campeonato até agora. 
Na rodada seguinte, foi su-
perado com extrema – e não 
foi pouca – facilidade pelo 
Luverdense.

QUEDA?
O cenário é bastante 

assustador para ambas as 
equipes. Quem vencer, se-
gue firme na luta contra 
a queda à Segunda Divi-
são em 2022. Um empate é 
mau negócio para os dois. 
Agora, a derrota representa 
um enorme passo rumo ao 
rebaixamento. Pior do que 
o Dom Bosco, quem mais 
precisa desses três pontos 
é o Sinop. De glórias recen-
tes – bateu na trave três 
anos consecutivos sendo 
vice-campeão Estadual – e 
de participação em impor-
tantes competições, como 
Copa Verde, Série D do Bra-
sileirão e Copa do Brasil, a 
equipe pode voltar ao cal-
vário enfrentado em 2011, 
último ano em que caiu em 
campo e precisou remar na 
Segundona para voltar à 
elite. Vale destacar que em 
2015 a equipe foi rebaixada 
após ter pontuação descon-
tada no Tribunal de Justiça 
Desportiva (TJD), porém, na-
quela oportunidade houve 
virada de mesa e a equipe se 
segurou na primeira divisão. 
O ano seguinte acabou mar-
cando o recomeço de desta-
que da agremiação.

ESTADUAL 2021. Dois últimos colocados na tabela podem encaminhar seus desfechos no certame

Sinop só perdeu até agora: vai escapar da queda? 

Vínculo de atacante termina hoje

Foto: Divulgação

Foto: FMFMt

C.N.P.J.: 31.617.787/0001-69

BENEFICIADORA DE ALGODAO COTTON 163 S/A

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL 2020

Saldo Atual

ATIVO 42.487.639,07D

ATIVO CIRCULANTE 8.755.402,45D

DISPONIBILIDADES 3.128.746,76D

CAIXA 982,94D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.127.763,82D

CLIENTES 2.603.885,03D

CLIENTES - PARTES NÃO RELACIONADAS 318.671,40D

CLIENTES - PARTES RELACIONADAS 2.285.213,63D

OUTROS CRÉDITOS 2.621.457,60D

ADIANTAMENTOS 434.531,38D

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 10.954,03D

OUTROS ADIANTAMENTOS 423.577,35D

TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR/COMPENSAR 2.186.926,22D

TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR 2.036.000,92D

TRIBUTOS E ENCARGOS A COMPENSAR 150.925,30D

ESTOQUES 59.905,35D

ESTOQUES DE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 59.905,35D

DESPESAS ANTECIPADAS 341.407,71D

DESPESAS ANTECIPADAS 341.407,71D

OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 341.407,71D

ATIVO NÃO CIRCULANTE 33.732.236,62D

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.277.639,56D

CRÉDITOS E VALORES 461.461,51D

DEPÓSITOS JUDICIAIS 456.824,09D

OUTROS CRÉDITOS 4.637,42D

DESPESAS ANTECIPADAS 14.184,74D

DESPESAS ANTECIPADAS 14.184,74D

TRIBUTOS DIFERIDOS 801.993,31D

IR E CS DIFERIDOS 801.993,31D

IMOBILIZADO 32.454.597,06D

IMOBILIZADO 34.662.082,00D

BENS EM OPERAÇÃO 34.662.082,00D

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 2.207.484,94C

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS EM OPERAÇÃO 2.207.484,94C

PASSIVO 42.487.639,07C

PASSIVO CIRCULANTE 2.979.130,77C

FORNECEDORES 1.349.511,74C

FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS 1.349.511,74C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 26.522,57C

ENCARGOS SOCIAIS 26.522,57C

OBRIGAÇÕES FISCAIS 18.089,35C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 18.089,35C

OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.503.043,46C

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 140.919,29C

CONTAS A PAGAR 1.362.124,17C

PROVISÕES 81.963,65C

PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS 81.963,65C

CENTRO DE CUSTO - ADMINISTRATIVO 34.800,83C

CENTRO DE CUSTO - OPERACIONAL 47.162,82C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.130.864,30C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.130.864,30C

MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS 1.130.864,30C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.377.644,00C

CAPITAL SOCIAL 40.000.000,00C

CAPITAL SUBSCRITO 40.000.000,00C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.622.356,00D

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.622.356,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Saldo TotalDescrição

11.353.189,47Receita Bruta das Vendas e Serviços 11.353.189,47
(1.104.076,44)Deduções

(1.104.076,44)Tributos sobre Vendas e Serviços (1.104.076,44)

10.249.113,03Receita Líquida

(8.953.456,68)Custo dos Serviços Prestados

(6.819.158,50)Custos Diretos e Indiretos (6.819.158,50)

(2.134.298,18)Custos com Pessoal (2.134.298,18)

1.295.656,35Lucro Bruto

(710.093,71)Despesas - Centro de Custo Administrativo

(495.451,33)Despesas com Pessoal (495.451,33)

(214.642,38)Despesas Administrativas (214.642,38)

0,00Despesas - Centro de Custo Comercial

(73.139,20)Despesas Tributárias (73.139,20)

(4.104,42)Multas (4.104,42)

(33.449,77)Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado (33.449,77)

230.527,09Outras Receitas das Operações Continuadas 230.527,09

705.396,34Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras

271.203,49Receitas Financeiras 271.203,49

(502.913,10)Despesas Financeiras (502.913,10)

473.686,73Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Participações

(89.650,19)Tributos sobre o Lucro (89.650,19)

(68.258,59)Tributos Diferidos sobre o Lucro (68.258,59)

315.777,95Resultado Líquido das Operações Continuadas

315.777,95LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

SORRISO, 31 de Dezembro de 2020

BRUNO WOLFGANG BASILE MARTIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 214.488.038-70

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA
Cargo: Contador (a)

Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736OO6
CPF: 797.991.161-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LUCROS OU PREJUÍZOSLUCROS OUCAPITAL

ACUMULADOS

PREJUÍZOS

SOCIAL EXERCÍCIO

Capital Lucros jPre uízosLucros doHistórico Total

Subscrito Acumulados AcumuladosExercício

Saldo em 31/12/2019 40.000.000,00 38.061.866,05
Lucros do Exercício 315.777,95
Transferência para Lucros Acumulados 0,00

Absorção de Lucros/Prejuízos 0,00

Saldo em 31/12/2020

315.777,95
-315.777,95

0,00

315.777,95

-315.777,95

0,00

-1.938.133,95

315.777,95

-1.622.356,0040.000.000,00 38.377.644,00

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338

31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período 315.777,95

Depreciação e Amortização 1.846.198,78

Depreciação Bens Alienados (287.688,06)

LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO 1.874.288,67

Aumento/Redução - Clientes (1.010.652,20)

Aumento/Redução - Tributos a Recuperar/Compensar 742.919,12

Aumento/Redução - Outros Créditos 477.846,95

Aumento/Redução - Estoques 117.212,57

Aumento/Redução - Fornecedores (1.836.779,70)

Aumento/Redução - Obrigações Trabalhistas (179.841,03)

Aumento/Redução - Obrigações Fiscais (20.565,05)

Aumento/Redução - Adiantamentos de Clientes 140.919,29

Aumento/Redução - Contas a Pagar e Provisões (779.860,32)

Aumento/Redução - Despesas Antecipadas (137.446,33)

Aumento/Redução - Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 68.258,59

CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES (543.699,44)

FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS (543.699,44)

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (543.699,44)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aumento/Redução/Imobilizado 1.694.232,44

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 1.694.232,44

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos/Mútuos Tomados 1.130.864,30

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 1.130.864,30

Aumento nas Disponibilidades 2.281.397,30

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 847.349,46

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 3.128.746,76
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DA REPORTAGEM

O médico pediatra Ma-
noel Bomdespacho do Nasci-
mento morreu nesta semana 
vítima da Covid-19. Ele esta-
va internado em Cuiabá. Em 
nota, o Conselho Regional 
de Medicina de Mato Grosso 
(CRM-MT) lamentou a morte 
do profissional. Dr. Manoel 
era servidor público aposen-
tado da Prefeitura de Sinop. 
Ele também atuou na área 
de pediatria do Hospital Ge-
ral Universitário e Maternida-
de de Cuiabá (HGU) e como 
diretor clínico da unidade. 

Manoel Bomdespacho morreu vítima do novo
coronavírus

Foto: RepRodução/Facebook

Além disso, Dr. Manoel tam-
bém trabalhou como médico 
psiquiatra e médico na Justi-
ça Federal.

Outro médico pediatra 
também morreu no domingo 
(28) vítima da Covid-19. Antô-
nio Manuel Cardoso Fernan-
des ficou internado durante 
um mês tratando o vírus e 
acabou não resistindo à do-
ença. Considerado um médi-
co renomado, o pediatra es-
tava sempre compartilhando 
ensinamentos em suas redes 
sociais. Dr. Antônio atendia 
no Santa Rosa Tower, no Jar-
dim Mariana, Cuiabá.

Entenda o que pode funcionar durante 
o lockdown determinado pela Justiça
DA REPORTAGEM

A decisão proferida no 
início da noite de segunda-fei-
ra (29) pela desembargadora 
Maria Helena Póvoas, presi-
dente do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso (TJMT), deter-
mina que os 50 municípios 
que estejam com classificação 
de risco ‘muito alto’ entrem 
em quarentena obrigatória, 
conforme recomenda o De-
creto Estadual nº 874/2021. 
Atualmente, os maiores muni-
cípios do estado, como Cuiabá, 
Várzea Grande, Rondonópolis 
e Sinop se enquadram nessa 
situação.

Confira a seguir as regras 
que os 50 municípios deverão 
atender:

- Quarentena coletiva 
obrigatória no território do 
município por períodos de 10 
dias, prorrogáveis, median-
te reavaliação da autoridade 
competente, podendo, inclusi-
ve, haver antecipação de feria-
dos para referido período;

- Suspensão de aulas 
presenciais em creches, esco-
las e universidades;

- Controle do perímetro 
da área de contenção, por bar-
reiras sanitárias, para triagem 
da entrada e saída de pessoas, 
ficando autorizada apenas a 
circulação de pessoas com o 
objetivo de acessar e exercer 
atividades essenciais;

- Manutenção do funcio-
namento apenas dos serviços 
públicos e atividades essen-
ciais;

- Atingida determinada 
classificação de risco, as me-
didas de restrição correspon-
dentes devem ser aplicadas 
por, no mínimo, 10 dias, ainda 
que, neste período, ocorra o 
rebaixamento da classificação 
do município.

Os municípios contíguos 
devem adotar as medidas res-
tritivas idênticas, correspon-
dentes às aplicáveis aquele 
que tiver classificação de risco 
mais grave. Esses municípios 
poderão adotar medidas mais 
restritivas do que as contidas 
neste Decreto, desde que jus-
tificadas em dados concretos 
locais que demonstrem a ne-
cessidade de maior rigor para 
o controle da disseminação do 
novo coronavírus. O funciona-
mento de parques públicos 
estaduais seguirá as restrições 
estabelecidas pelos Municí-
pios em que se encontrem e, 
na ausência de normas a este 
respeito, poderão ser utiliza-
dos, desde que observado o 
distanciamento mínimo de 
1,5m entre as pessoas, fican-
do vedado o acesso sem o uso 
de máscara de proteção facial. 
São 50 municípios que deve-
rão aderir à quarentena, sen-
do eles: Araguainha, Barão de 
Melgaço, Canabrava do Norte, 
Cuiabá, Itanhangá, Jangada, 
Juscimeira, Nova Santa Hele-
na, Planalto da Serra, Ribei-
rãozinho, Santa Cruz do Xingu, 
Santa Rita do Trivelato, Santa 
Terezinha, Santo Antônio do 
Leste, São José do Povo, São 
José do Xingu, São Pedro da 
Cipa, Torixoréu, União do Sul, 
Alta Floresta, Apiacás, Aripua-
nã, Brasnorte, Cáceres, Campo 
Novo do Parecis, Campo Ver-
de, Carlinda, Cláudia, Diaman-
tino, Guarantã do Norte, Juara, 
Juruena, Lucas do Rio Verde, 
Marcelândia, Matupá, Mirassol 
D’Oeste, Nova Mutum, Nova 
Xavantina, Paranatinga, Peixo-
to de Azevedo, Poconé, Pontes 
e Lacerda, Primavera do Leste, 
Rondonópolis, Sapezal, Sinop, 
Sorriso, Tapurah, Várzea Gran-
de e Vila Bela da Santíssima 
Trindade.

Foto: divulgação

Cuiabá e mais 49 cidades terão que se adequar à decisão

50 MUNICÍPIOS. Decisão foi proferida segunda à noite e determina quarentena obrigatória

DA REPORTAGEM
Portal Sorriso

Um homem foi preso 
em flagrante, segunda (29) 
à noite, pela Polícia Militar 
por comercializar drogas 
em sistema “delivery” em 
Sorriso. O suspeito foi pego 
com porções de substância 
análoga à cocaína e maco-
nha, além de uma maqui-
ninha de cartão. Na casa 
dele, que fica perto do bata-
lhão da PM, também foram 
apreendidas porções de en-
torpecentes.

O sargento PM Isaias 
Moura informou que duran-
te patrulhamento no cruza-
mento da Avenida Tancre-
do Neves com Rua Mário 
Spinelli, um motoqueiro foi 
visto sentado no veículo, 
próximo a uma sorveteria, 
demonstrou nervosismo e 
arremessou um objeto no 
chão ao avistar a viatura.

Os militares aborda-
ram o homem e encontra-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logísti-
ca (Sinfra) firmou um termo 
de cooperação com a Pre-
feitura de Itanhangá para a 
pavimentação de 16,8 km da 
MT-242, a fim de interligar o 
município ao distrito de Mon-
te Alto por via asfaltada.

Essa é a segunda coo-
peração que a Prefeitura de 
Itanhangá realiza com o Esta-
do para a execução de obras 
de infraestrutura rodoviária 
na MT-242, que é uma das 
principais rodovias da região 

Entorpecentes avaliados em mais de R$ 15 mil foram apreendidos pela PM 

ENTRE EM DOMICÍLIO

Homem comercializava porções
de cocaína pura via delivery

SINOP

Médico pediatra morre 
após ficar internado com 
Covid

MT-242

Termo de cooperação para interligar
Itanhangá ao distrito de Monte Alto

Foto: divulgação

Médio Norte e interliga Sorri-
so, Ipiranga do Norte e Bras-
norte, além de Itanhangá.

Foi firmada no ano pas-
sado a cooperação para a 
pavimentação 11,2 km da MT-
242, para concluir a ligação 
entre Itanhangá e a vizinha 
Ipiranga do Norte por asfalto. 
Esse trecho, inclusive, já está 
com obras em andamento.

Para o secretário de Es-
tado de Infraestrutura e Lo-
gística, Marcelo de Oliveira, o 
novo interesse da prefeitura 
de Itanhangá em firmar mais 
uma cooperação demonstra 
a credibilidade do Governo 

ram um invólucro com co-
caína e um com maconha, 
além de uma maquininha 
de cartão. Na residência 
do suspeito, no Parque das 
Araras, a esposa dele fran-
quiou a entrada da PM. “Ela 
nos levou até o guarda-rou-

pa, onde tinha aí uma sa-
cola com cocaína. Deu pra 
perceber que ela fazia todo 
manuseio, a preparação da 
droga e ele seria o serviço 
de entrega””.

Dois celulares também 
foram apreendidos pelos 

policiais. “Ele nos disse que 
uma porção de cocaína 
pura pequena custava R$ 
100, a média R$ 3 mil, e uma 
grande varia entre R$ 7 mil 
e R$ 10 mil. Por esse valor, 
seriam clientes diferencia-
dos, de alto padrão”.

do Estado, que está cum-
prindo rigorosamente sua 
responsabilidade em todas 
as parcerias firmadas com os 
municípios.

Por meio da coopera-
ção, a Sinfra realiza a licitação 
e contratação da obra, ex-
cluindo alguns serviços que 
serão executados pela prefei-
tura. Entre estes, o controle 
e recomposição ambiental, 
sinalização das vias e obras 
complementares, por exem-
plo.  Neste modelo de coope-
ração não há transferência de 
recursos.

“Além de fortalecer a 

relação entre estado e muni-
cípio, essa parceria para pavi-
mentação de mais um trecho 
da MT-242 trará desenvolvi-
mento econômico e social 
para a região de Itanhangá. 
São obras que vão disponibi-
lizar infraestrutura de escoa-
mento de produção agrícola 
da região, gerando redução 
de custos e aumentado a 
segurança nas estradas. Vai 
beneficiar os produtores ru-
rais e todos os cidadãos que 
transitam pelas rodovias e 
precisam do seu direito de ir 
e vir garantido, com seguran-
ça”, disse.
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Municípios de MT receberão cestas básicas
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Es-
tado de Assistência So-
cial e Cidadania iniciou 
nesta semana as do-
ações de cestas bási-
cas do programa “Vem 
Ser Mais Solidário – MT 
unido contra o coro-
navírus” para todos os 
municípios de Mato 
Grosso. No total, serão 
distribuídos mais de 84 
mil kits de alimentos, 
contendo ainda um kit 
de limpeza e de higie-
ne pessoal. 

A ação visa ame-
nizar o sofrimento das 
pessoas mais carentes 
e é continuidade do 
trabalho realizado pela 
Pasta desde o início da 
pandemia, atendendo 
ao pedido da primei-
ra-dama do Estado, 
Virginia Mendes. Os 
representantes das se-
cretarias de assistência 
social municipais irão 
retirar as cestas obede-
cendo a uma escala es-
tabelecida pela Setasc, 
cujo cronograma se se 
estenderá até o dia 17 
de abril. 

A primeira-dama 
Virginia Mendes res-
saltou que a pandemia 
trouxe inúmeros desa-
fios, grandes perdas, 
e que qualquer ajuda 
direcionada para os 
mais vulneráveis tem 
grande importância. 
“No ano passado con-
seguimos chegar aos 
141 municípios, seja em 
parceria com as pre-
feituras ou com as ins-
tituições e entidades, 
aos locais mais distan-
tes e às comunidades 
mais carentes. Para 

este ano, temos o mes-
mo objetivo de con-
tinuar atendendo di-
versos públicos como: 
aldeias indígenas, co-
munidades quilombo-
las, imigrantes, igrejas, 
associações de bairros, 
clubes de mães, enti-
dades de apoio aos de-
ficientes, pacientes em 
tratamento, catadores 
de matérias recicláveis, 
entre outros”, disse.

“A iniciativa irá be-
neficiar pessoas que 
vivem em situação de 
extrema vulnerabilida-
de. Através do apoio da 
nossa primeira-dama 
conseguimos benefi-
ciar muitas famílias. E 
seguiremos com foco 
na segurança alimen-
tar para 2021”, pontuou 
Rosamaria Carvalho, 
secretária da Setasc. 

Devido à neces-
sidade do programa, 
o Governo do Esta-
do direcionou R$ 42 
milhões em recursos 
para a permanência da 
ação.  Com isso, iremos 
distribuir mais de 534 
mil cestas básicas nos 
próximos anos.

João Batista, que 
retirou as cestas bási-
cas para Rosário Oeste, 
agradeceu a iniciativa. 
“É uma bela ação do 
Governo do Estado que 
vai beneficiar muitas 
famílias carentes do 
meu município”, pon-
tuou. 

As entidades de 
Cuiabá também serão 
contempladas com a 
entrega das cestas bá-
sicas. No ano passado, 
foram doados mais de 
110 mil kits de alimen-
tos e de higiene para as 

Assistência Social entrega cestas e kits em Barão de Melgaço 

84 MIL . Ação visa atender as pessoas mais vulneráveis e atingidas nessa pandemia
Foto: Josi Dias

entidades que atuam 
na cidade, atendendo 
os mais variados gru-
pos de pessoas vulne-
ráveis. Somente neste 
ano, as doações bene-
ficiaram mais de 12 mil 
famílias cuiabanas.

O PROGRAMA
Iniciada em mea-

dos de abril, a campa-
nha atendeu mais de 
1,7 milhão de pessoas 
em 2020, levando em 
conta a distribuição 
de 330 mil cestas bási-
cas.  E a primeira-dama 
também decidiu que a 
iniciativa será perma-
nente em 2021, ajudan-

do mais famílias em 
situação de extrema 
pobreza a terem segu-
rança alimentar.

As cestas básicas 
entregues continham 
arroz, feijão, macarrão, 
óleo, sal, açúcar, café, 
farinha de trigo, sardi-
nha, extrato de tomate, 

além de materiais de 
limpeza e de higiene 
pessoal. Desse total, 
cerca de 100 mil ces-
tas foram distribuídas 
no período natalino, e 
receberam um incre-
mento de um kit com 
panetone e gulosei-
mas.
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