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PREGÃO / LICITAÇÕES 

 

 

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2018 

Com LOTES Ampla Participação e LOTE Exclusivo ME/EPP 

Processo nº 562/2018 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 5.450/05 e subsidiariamente, pelas 

Leis nº 8.666/93, Nº 9.784/99, LC 123/06 e suas alterações e demais legisla-
ção complementar). 

Tipo: “MENOR PREÇO POR LOTE” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CON-

SERVAÇÃO E ASSEIO PREDIAL, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICI-

PAIS, TENDO A PESSOA JURÍDICA A SER CONTRATADA 

A INTEIRA RESPONSABILIDADE EM FORNECER TODOS 

OS MATERIAIS, PRODUTOS QUÍMICOS, ACESSÓRIOS E 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, BEM COMO TODO 

PESSOAL ESPECIALIZADO PARA O CONTROLE E A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES 

Dia: 11 de junho de 2018 

Hora: 14:00 horas (Horário de Brasília – DF) 

Site: www.bllcompras.org.br 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – 

MT (Sala de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE  

EDITAL 

Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente) 

Horários: Das 12:00 h às 18:00 h – Horário do Mato Grosso. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – 

MT (Sala do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local “CIDADÃO – Editais e 

Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Pri-

mavera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo do 

Anexo VIII deste Edital, para eventuais informações aos interessados, 

quando necessário. 

 

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços 
Urbanos 

Item Código Produto Qtde Unid 
Val. Unit. 

R$ 

Val. 

To-

tal 

R$ 

1.  26249 

ALONGADOR - 

Alongador com 
três alturas conju-

gado Em tubos de 

aço carbono de no 

mínimo 2" x 2 mm; 

1" x 1,50 mm; 3" 

½ x 4 mm; 4" x 3 
mm; ¾ x 1,50 mm, 

pinos maciços, 

pintura a pó ele-
trostática, batentes 

de borracha, solda 

mig, orifícios para 
a fixação do equi-

pamento (chumba-

dores com flange 
de no mínimo 240 

mm x ¼ e com 

parafusos de 
fixação); cortes a 

laser; especifica-
ções musculares 

em cada aparelho 

em baixo relevo 
em inox; oferecen-

do total segurança 

aos usuários, 
permitindo que os 

aparelhos possam 

ser instaladas em 
áreas fechadas e ao 

ar livre, resistentes 

à ações climáticas. 

5 UN 1.260,00 
6.30
0,00 

2.  33287 

CARROSSEL EM 

ACO CARBONO - 

Carrossel: Em tubos 

de aço carbono de 
no mínimo 2" x 2 

mm; 1" x 1,50 mm; 

3" ½ x 4 mm; ¾ x 

1,50 mm; 1' ½ X 

1,50 mm. pintura a 

pó eletrostática, 

solda mig, orifícios 
para a fixação do 

equipamento 

(chumbadores com 

flange de no mínimo 

240 mm x ¼ e com 

parafusos de fixa-

ção); cortes a laser; 

oferecendo total 
segurança aos 

usuários, permitindo 

portanto, que os 

aparelhos possam 

ser instaladas em 

áreas fechadas e ao 

ar livre, resistentes à 
ações climáticas e 

que permitam a 

prática de 4 (quatro) 

usuários simultane-

amente.   

5 UN 1.535,00 
7.67

5,00 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA Nº: 043 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 019/2018 

FORNECEDORA: PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS 
LTDA 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 

especializada em fornecimento de academias de terceira idade (ATI) e acade-
mias de primeira idade (API), para serem implantadas nas praças e áreas de 

lazer do Município de Primavera do Leste. 

VIGÊNCIA: 20/05/2019 
 

ITENS:  

http://www.bllcompras.org.br/
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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3.  41004 

ESCALADA EM ACO 

CARBONO - Escala-
da:Em tubos de aço 

carbono de no mínimo 2" 

x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3" 

½ x 4 mm; ¾ x 1,50 mm; 

1' ½ X 1,50 mm. pintura a 

pó eletrostática, solda mig, 

orifícios para a fixação do 
equipamento (chumbado-

res com flange de no 

mínimo 240 mm x ¼ e 

com parafusos de fixação); 

cortes a laser; oferecendo 

total segurança aos usuá-

rios, permitindo portanto, 

que os aparelhos possam 
ser instaladas em áreas 

fechadas e ao ar livre, 

resistentes à ações climáti-

cas e que permitam a 

prática de 4 (quatro) 

usuários simultaneamente.   

5 UN 2.712,00 13.560,00 

4.  41005 

ESCALADA TORCIDA 

EM ACO CARBONO - 

Escalada Torcida: Em tubos 

de aço carbono de no 

mínimo 1" ½ x 1.50 mm; 1" 

x 1,50 mm. pintura a pó 

eletrostática, solda mig, 

orifícios para a fixação do 

equipamento (chumbadores 

com flange de no mínimo 

240 mm x ¼ e com parafu-

sos de fixação); cortes a 

laser; oferecendo total 

segurança aos usuários, 

permitindo portanto, que o 

aparelho possa ser instalado 

em áreas fechadas e ao ar 

livre, resistentes à ações 

climáticas.   

5 UN 1.681,00 8.405,00 

5.  20781 

ESCORREGADOR DE 

ROLETE EM ACO 

CARBONO - Escorregador 

de rolete: em tubos de aço 

carbono de no mínimo 2" x 2 

mm; 1"½ x 1,50 mm;. 

pintura a pó eletrostática, 

solda mig, orifícios para a 

fixação do equipamento 

(chumbadores com flange de 

no mínimo 240 mm x ¼ e 

com parafusos de fixação); 

sistema de roletes embucha-

dos, material oblombo 

50mmx20mm, cortes a laser; 

oferecendo total segurança 

aos usuários, permitindo 

portanto, que o aparelho 

possa ser instalado em áreas 

fechadas e ao ar livre, 

resistentes à ações climáticas 

e que permitam a prática de 

1 (Um) usuário. 

5 UN 4.137,00 20.685,00 

6.  26246 

ESQUI TRIPLO - Esqui 

triplo conjugado Em tubos de 

aço carbono de no mínimo 2" 

½ x 2 mm; 1" x 1.50 mm; 1" ½ 

x 1.50 mm; metalão de no 

mínimo 30x50x2mm, chapa 

antiderrapante de no mínimo 

3mm; pinos maciços, todos 

rolamentados (rolamentos 

duplos), pintura a pó eletrostá-

tica, batentes de borracha, 

solda mig, orifícios para a 

fixação do equipamento 

(chumbadores parabout); 

cortes a laser; tampão de metal 

arredondado, especificações 

musculares em cada aparelho 

em baixo relevo em inox, 

oferecendo total segurança aos 

usuários, permitindo que os 

aparelhos possam ser instala-

das em áreas fechadas e ao ar 

livre, resistentes à ações 

climáticas.   

5 UN 3.487,00 17.435,00 

 

7.  47573 

GANGORRA 02 

LUGARES - Gangorra 

em nível:Em tubos de 

aço carbono de no 
mínimo 2" ½ x 2 mm; 

2" x 2 mm; 1" x 1,50 

mm, pintura a pó ele-
trostática, solda mig, 

orifícios para a fixação 

do equipamento (chum-
badores com flange de 

no mínimo 240 mm x ¼ 

e com parafusos de 
fixação); cortes a laser; 

bancos estampados, 

tampão de metal arre-
dondado, oferecendo 

total segurança aos 

usuários, permitindo 

portanto, que o aparelho 

possa ser instalado em 

áreas fechadas e ao ar 
livre, resistentes à ações 

climáticas e que permi-

tam a prática de até 2 
(dois) usuários simulta-

neamente.   

5 UN 1.355,00 6.775,00 

8.  41002 

GANGORRA DE PE 

EQUILIBRISTA - 

Gangorra de pé equili-

brista: Em tubos de aço 
carbono de no mínimo 

3'1/2 x 3,75 mm; 2" ½ x 

2 mm; 2" x 2 mm; 1" x 
1,50 mm; 1" ½ x 1.50 

mm; chapas de no 

mínimo 2' ½ x ¼ mm. 
pinos maciços, todos 

rolamentados (rolamen-

tos duplos), pintura a pó 
eletrostática, solda mig, 

orifícios para a fixação 

do equipamento (chum-
badores com flange de 

no mínimo 240 mm x ¼ 

e com parafusos de 
fixação); cortes a laser; 

tampão de metal arre-

dondado, oferecendo 
total segurança aos 

usuários, permitindo 

portanto, que os apare-
lhos possam ser instala-

das em áreas fechadas e 
ao ar livre, resistentes à 

ações climáticas e que 

permitam a prática de 2 

(dois) usuários simulta-

neamente.   

5 UN 1.933,00 9.665,00 

9.  26242 

MULTI EXERCITADOR - 

Multi-exercitador com seis 

funções distintas conjugado em 

uma mesma base Em tubos de aço 

carbono de no mínimo 2" ½ x 2 

mm; ¾ x 1,50; 2" x 2 mm; 1" ½ x 

3 mm; 1" x 1,50 mm; 1" ½ x 1.50 

mm; oblongo de no mínimo 20 x 

50 x 1.50 mm. pinos maciços, 

todos rolamentados (rolamentos 

duplos), pintura a pó eletrostática, 

batentes de borracha, solda mig, 

orifícios para a fixação do 

equipamento (chumbadores 

parabout); cortes a laser; tampão 

de metal arredondado, especifica-

ções musculares em cada aparelho 

em baixo relevo em inox, carga 

máxima de peso 5kg por disco, 

oferecendo total segurança aos 

usuários, permitindo que os 

aparelhos possam ser instaladas 

em áreas fechadas e ao ar livre, 

resistentes à ações climáticas. 

5 UN 3.284,00 16.420,00 
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10.  41001 

MULTI INFANTIL 

COM 5 BRINQUEDOS 

CONJUGADO - Multi 

infantil com 5 brinquedos 
conjugado:1° - escorrega-

dor tubular; 2° - gira-gira; 

3° - volante aéreo; 4° - 

escorregador espiral 

tubular; 5° - pegada aérea. 

Em tubos de aço carbono 

de no mínimo 3'1/2 x 3,75 

mm; 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 
mm;; 1" x 1,50 mm; 1" ½ 

x 1.50 mm; chapas de no 

mínimo 2' ½ x ¼ mm. 

pinos maciços, todos 

rolamentados (rolamentos 

duplos), pintura a pó 

eletrostática, solda mig, 

orifícios para a fixação do 
equipamento (chumbado-

res com flange de no 

mínimo 240 mm x ¼ e 

com parafusos de fixação); 

cortes a laser; tampão de 

metal arredondado, ofere-

cendo total segurança aos 
usuários, permitindo 

portanto, que os aparelhos 

possam ser instaladas em 

áreas fechadas e ao ar 

livre, resistentes à ações 

climáticas e que permitam 

a prática de 5(cinco) 

usuários simultaneamente. 

5 UN 7.710,00 38.550,00 

11.  41007 

PLACA ORIENTATIVA 
API - Placa orientativa: 

Em tubos de aço carbono 

de no mínimo 1.020, 2" x 

2 mm, chapa 1.000 x 2.000 

x 1.5 mm; 3" x 1,50 mm; 

pintura "epox" eletrostáti-

ca, solda mig, orifícios 

para a fixação do equipa-
mento de no mínimo 50 

cm abaixo do concreto; 

adesivada só um lado da 

extremidade contendo 

todos os aparelhos com 

especificações de muscula-

tura envolvida e a logo-
marca da empresa; a placa 

não contém quinas e sim 

moldura tubular.   

5 UN 1.035,00 5.175,00 

12.  26252 

PLACA ORIENTATIVA 

ATI - Placa Orientativa Em 

tubo de aço carbono de no 

mínimo 1.020, 2" x 2 mm, 

chapa 1.000 x 2.000 x 1.5 mm; 

3" x 1,50 mm; pintura "epox" 

eletrostática, solda mig, 

orifícios para a fixação do 

equipamento de no mínimo 50 

cm abaixo do concreto; 

adesivada frente e verso; 

contendo todos os aparelhos 

com especificações de muscu-

latura envolvida e a logomarca 

da empresa; a placa não 

contém quinas, moldura 

tubular. A placa deverá ser 

adesivada só um lado da 

extremidade contendo todos os 

aparelhos com especificações 

de musculatura envolvida e a 

logomarca da empresa ou das 

empresas, sem quinas e com 

moldura tubular. No verso da 

placa, deverá constar a logo-

marca da Prefeitura e os 

seguintes dizeres: "Uso 

preferencial por pessoa idosa" 

e "Idade mínima recomendada 

18 anos", deverá ainda, fazer 

referência à importância do 

alongamento.   

5 UN 1.060,00 5.300,00 

 

13.  26244 

PRESSAO DE PERNAS 

TRIPLO - Pressão de 

pernas triplo conjugado 

Em tubos de aço carbono 
de no mínimo 2" x 2 mm; 

3" ½ x 4 mm, 2" x 4 mm; 

4" x 3 mm; bancos estam-

pados e arredondados com 

chapa de no mínimo 2 mm 

sem quinas pinos maciços, 

todos rolamentados (rola-

mentos duplos), pintura a 
pó eletrostática, batentes 

de borracha, solda mig, 

orifícios para a fixação do 

equipamento (chumbado-

res com flange de no 

mínimo 240 mm x ¼ com 

parafusos de fixação); 

cortes a laser; especifica-
ções musculares em cada 

aparelho em baixo relevo 

em inox; oferecendo total 

segurança aos usuários, 

permitindo que os apare-

lhos possam ser instaladas 

em áreas fechadas e ao ar 
livre, resistentes à ações 

climáticas.   

5 UN 2.085,00 10.425,00 

14.  26251 

REMADA SENTADA - 

Remada sentada Em tubos 

de aço carbono de no 

mínimo 2" x 2 mm; 1" ½ x 

1,50 mm; 1" x 1,50 mm; 

rolamentos duplos, pintura 

a pó eletrostática, batentes 
de borracha, solda mig, 

orifícios para a fixação do 

equipamento (chumbado-

res parabout); cortes a 

laser; especificações 

musculares em cada 

aparelho em baixo relevo 

em inox; tampão de metal 
estampados e arredonda-

dos sem quina; carga 

máxima de 10 kg (total); 

oferecendo total segurança 

aos usuários, permitindo 

que os aparelhos possam 

ser instaladas em áreas 
fechadas e ao ar livre, 

resistentes à ações climáti-

cas.   

5 UN 1.572,00 7.860,00 

15.  26248 

ROTACAO DUPLA 

DIAGONAL TRIPLA - 

Rotação dupla diagonal - 

aparelho triplo conjugado 

Em tubos de aço, carbono 
de no mínimo 2" x 2 mm; 

1" x 1,50 mm; 3" ½ x 2 

mm, ¾ x 1,50mm; rola-

mentos duplos, pintura a 

pó eletrostática, solda mig, 

orifícios para a fixação do 

equipamento (chumbado-

res com flange de no 
mínimo 240 mm x ¼ e 

com parafusos de fixação); 

cortes a laser; parafusos 

allen de aço; bola de resina 

; especificações muscula-

res em cada aparelho em 

baixo relevo em inox; 
tampão de metal arredon-

dado; oferecendo total 

segurança aos usuários, 

permitindo que os apare-

lhos possam ser instaladas 

em áreas fechadas e ao ar 

livre, resistentes à ações 

climáticas.   

5 UN 1.542,00 7.710,00 
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16.  26247 

ROTACAO VERTICAL 

TRIPLA - Rotação 

vertical - aparelho triplo 

conjugado Em tubos de 
aço carbono de no mínimo 

2" x 2 mm; 1" x 1.50 mm; 

3" ½ x 2 mm, ¾ x 

1,50mm; rolamentos 

duplos, pintura a pó 

eletrostática, solda mig, 

orifícios para a fixação do 

equipamento (chumbado-
res com flange de no 

mínimo 240 mm x ¼ e 

com parafusos de fixação); 

cortes a laser; parafusos 

allen de aço; bola de 

resina; especificações 

musculares em cada 

aparelho em baixo relevo 
em inox; tampão de metal 

arredondado; oferecendo 

total segurança aos usuá-

rios, permitindo que os 

aparelhos possam ser 

instaladas em áreas fecha-

das e ao ar livre, resisten-
tes à ações climáticas.   

5 UN 1.217,00 6.085,00 

17.  26245 

SIMULADOR DE CAMI-

NHADA TRIPLO - Simu-

lador de caminhada triplo 

conjugado Em tubos de aço 

carbono de no mínimo 2" ½ 

x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 

1.50 mm; chapa anti- 

derrapante de no mínimo 

3mm; pinos maciços, todos 

rolamentados (rolamentos 

duplos), pintura a pó eletros-

tática, batentes de borracha, 

solda mig, orifícios para a 

fixação do equipamento 

(chumbadores parabout); 

cortes a laser; tampão de 

metal arredondado, especifi-

cações musculares em cada 

aparelho em baixo relevo em 

inox, oferecendo total 

segurança aos usuários, 

permitindo que os aparelhos 

possam ser instaladas em 

áreas fechadas e ao ar livre, 

resistentes à ações climáti-

cas.   

5 UN 3.205,00 16.025,00 

18.  26243 

SIMULADOR DE CA-

VALGADA TRIPLO - 

Simulador de cavalgada 

triplo conjugado Em tubos 

de aço carbono de no 

mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 
2 mm; 1" ½ x 1,50 mm;" x 

1.50 mm; 1" ½ x 1.50 mm; 

ferro chato de no mínimo 

2" ½ x ¼; pinos maciços, 

todos rolamentados (rola-

mentos duplos), pintura a 

pó eletrostática, batentes 

de borracha, solda mig, 
orifícios para a fixação do 

equipamento (chumbado-

res parabout); cortes a 

laser; especificações 

musculares em cada 

aparelho em baixo relevo 

em inox; tampão de metal 
arredondado; bancos 

estampados e arredonda-

dos sem quina; oferecendo 

total segurança aos usuá-

rios, permitindo que os 

aparelhos possam ser 

instaladas em áreas fecha-

das e ao ar livre, resisten-
tes à ações climáticas.   

5 UN 3.204,00 16.020,00 

 

19.   26250 

SURF DUPLO - Surf 

duplo conjugado Em 
tubos de aço carbono 

de no mínimo 2" x 2 

mm; 1" ½ x 1.50 mm; 
3" ½ x 4 mm, chapa 

anti- derrapante de no 

mínimo 3 mm; pinos 
maciços, todos rola-

mentados (rolamentos 

duplos), pintura a pó 
eletrostática, batentes 

de borracha, solda mig, 

orifícios para a fixação 
do equipamento 

(chumbadores com 

flange 240 mm x ¼ e 
com parafusos de 

fixação); cortes a laser; 

tampão de metal arre-
dondado; especifica-

ções musculares em 

cada aparelho em baixo 
relevo em inox; ofere-

cendo total segurança 

aos usuários, permitin-
do que os aparelhos 

possam ser instaladas 
em áreas fechadas e ao 

ar livre, resistentes à 

ações climáticas.   

5 UN 1.382,00 6.910,00 

20.  41006 

TORNADO EM ACO 

CARBONO - Tornado: 

Em tubos de aço carbo-

no de no mínimo 3'1/2 
x 3,75 mm; 1" ½ x 1.50 

mm;. pintura a pó 

eletrostática, solda mig, 

orifícios para a fixação 

do equipamento 

(chumbadores com 
flange de no mínimo 

240 mm x ¼ e com 

parafusos de fixação); 
rolamentados, chapa 

estampada, cortes a 

laser; oferecendo total 
segurança aos usuários, 

permitindo portanto, 

que o aparelho possa 
ser instalado em áreas 

fechadas e ao ar livre, 
resistentes à ações 

climáticas e que permi-

tam a prática de até 3 
(Três) usuários simul-

taneamente.   

5 UN 1.572,00 7.860,00 

  TOTAL 

  

 

R$ 

234.840,00 

 

José Ricardo Alves de Oliveira 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA Nº: 044 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 034/2018 
FORNECEDORA: TIRADENTES MEDICO - HOSPITALAR LTDA  

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material 

radiográfico, para suprir as necessidades do setor de radiologia do pronto 
atendimento municipal, referência para a demanda das demais Unidades de 

Saúde do Município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

De Saúde. 
VIGÊNCIA: 20/05/2019 
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2. 434 

MUSSARELA - 
Mussarela 

Fatiada, queijo 

que se obtém por 

filtragem de uma 
massa acidifica-

da, (produto 

intermediário 

obtido por 

coagulação de 

leite por meio de 

Coalho e/ou 

outras enzimas 
coagulantes 

apropriadas, 

completada Ou 

não pela ação de 

bactérias lácticas 

especificas leite 

pasteurizado, 
fermento 

lácteo, cloreto de 

cálcio e coalho 

em pó. 

200 KG LOVARA 26,00 5.200,00 

3. 11220 

PRESUNTO 

FATIADO - 

Presunto Fatiado 

cozido, de boa 

qualidade, com 
identificação do 

produto, marca 

do fabricante, 

prazo de validade 

e peso líquido. O 

produto deverá 

ter registro no 

Ministério da 
Agricultura e/ou 

Saúde.                          

200 KG EXCELENCIA 21,50 4.300,00 

  TOTAL 

  

  

R$ 

11.300,00 

 

ATA Nº: 046 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 038/2018 

FORNECEDORA: AIRTON JOSE FRITZEN EIRELI EPP 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de pães e frios 
para suprir as necessidades da unidade de pronto atendimento (UPA), conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

VIGÊNCIA: 20/05/2019 

ITENS:  

a) Secretaria Municipal de Saúde – FMS - Média e Alta Complexidade 

Item Código Produto Qtde Unid Marca 

Val. 

Unit. 

R$ 

Val. Total 

R$ 

1.  
25610 

PAO FRANCES - 

Pão Francês 

a) Tipo francês 

b) Peso unitário 

do pão: mínimo 

50g (cinqüenta 

gramas) cada; 

c) Composição 

mínima da 

massa: 40g 

(quarenta 

gramas) de 

farinha de trigo; 

0,8g (zero 

vírgula oito 

gramas) de sal; 

0,4g (zero 

vírgula quatro 

gramas) de 

reforçador; 24 

ml (vinte e 

quatro mililitros) 

de água; 0,2g  

2.000 KG 
PANIFICADORA 

PROGRESSO 
11,90 23.800,00 

 

a) Secretaria Municipal de Saúde – FMS - Média e Alta Complexidade 

I-

te

m 

Códi-

go 
Produto Qtde Unid Marca 

Val. 

Unit. 

R$ 

Val. Total 

R$ 

1.  48646 

Filme para 

RAIO-X 

tamanho 
20x25cm, 

para 

impressão 
a seco em 

impresso-

ra DRY 

25.000 
PELÍ-
CULA 

CARES

TRE-
AM 

1,70 42.500,00 

2.  48647 

Filme para 

RAIO-X 

tamanho 
25x30cm, 

para 

impressão 

a seco em 

impresso-

ra DRY 

18.800 
PELÍ-
CULA 

CARES

TRE-
AM 

2,54 47.752,00 

3.  48648 

Filme para 

RAIO-X 

tamanho 
35x43cm, 

para 

impressão 
a seco em 

impresso-

ra DRY 

12.500 
PELÍ-
CULA 

CARES

TRE-
AM 

4,99 62.375,00 

  
TOTAL 

  

  

R$ 

152.627,00 

 
José Ricardo Alves de Oliveira 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA Nº: 045 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 038/2018 

FORNECEDORA: AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de pães e frios 
para suprir as necessidades da unidade de pronto atendimento (UPA), conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

VIGÊNCIA: 20/05/2019 

ITENS:  

a) Secretaria Municipal de Saúde – FMS - Média e Alta Complexidade 
 

Item Código Produto Qtde Unid Marca 
Val. Unit. 

R$ 

Val. Total 

R$ 

1.  452 

MORTADELA KG - 
Mortadela Bologna 

Defumada Fatiada, 

Carne suína, carne 

mecanicamente separada 

de ave, água, pele de 

ave, gordura suína, 

toucinho suíno, amido, 

proteína de soja, sal, 

soro de leite em pó, 

glicose, alho, aromas 

idênticos aos naturais de 

alho e pimenta do reino, 

açúcar, regulador de 

acidez: lactato de sódio 

(INS 325), estabilizante: 

polifosfato de sódio 

(INS 452i), realçador de 

sabor: glutamato 

monossódico (INS 621), 

antioxidante: eritorbato 

de sódio (INS 316), 

corante natural: carmim 

de cochonilha (INS 120) 

e conservante: nitrito de 

sódio (INS 250). 

100 KG SEARA 18,00 1.800,00 
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e cinco reais ) ITEM 14: A EMPRESA PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS 

METALURGICOS L NO VALOR FINAL DE R$7860.00(sete mil e oitocen-
tos e sessenta reais ) ITEM 15: A EMPRESA PAULO ZIOBER EQUIPA-

MENTOS METALURGICOS L NO VALOR FINAL DE R$7710.00(sete mil 

e setecentos e dez reais ) ITEM 16: A EMPRESA PAULO ZIOBER EQUI-
PAMENTOS METALURGICOS L NO VALOR FINAL DE R$6085.00(seis 

mil e oitenta e cinco reais ) ITEM 17: A EMPRESA PAULO ZIOBER E-

QUIPAMENTOS METALURGICOS L NO VALOR FINAL DE 
R$16025.00(dezesseis mil e vinte e cinco reais ) ITEM 18: A EMPRESA 

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L NO VALOR 

FINAL DE R$16020.00(dezesseis mil e vinte reais ) ITEM 19: A EMPRESA 
PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L NO VALOR 

FINAL DE R$6910.00(seis mil e novecentos e dez reais ) ITEM 20: A EM-

PRESA PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L NO 
VALOR FINAL DE R$7860.00(sete mil e oitocentos e sessenta reais ) .       

 

 
                                   Primavera do leste, 21 de  maio de  2018. 

  

____________________________________ 
Alessandra Amorim Santos 

Pregoeira Oficial 

 

  

(zero vírgula 
dois gramas) 
de açúcar; 
1,2g (um 
vírgula dois 
gramas) de 
fermento 
biológico; 
0,4g (zero 
vírgula quatro 
gramas) de 
gordura 
vegetal; 
d) Vida útil de 
6h (seis 
horas); 
e) Embalado 
em embala-
gem apropri-
ada. 

    
 

2. 
2323

4 

PAO HOT 
DOG - Pão 
para HOT 
DOG   

300 KG 

PANIFI-
CADORA 

PRO-
GRESSO 

14,00 4.200,00 

  
TOTAL 

  

  

R$ 
28.000,0

0 

 
José Ricardo Alves de Oliveira 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
COMUNICADO 

RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 19/2018 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 

público, para conhecimento dos interessados, o resultado  

final obtido na sessão do Pregão nº 19/2018 - do processo de compra nº 
290/2018 referente a contratação  

Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especia-

lizada em fornecimento de Academias de Terceira Idade (ATI) e Acade-
mias de Primeira Idade (API), para serem implantadas nas praças e áreas 

de lazer do Município de Primavera do Leste. sob o critério menor preço, 

cujo resultado é o seguinte: sagra-se vencedor(as) a(s) empresa(s) para 
o(s) lote(s)  

licitado(s) - ITEM 1: A EMPRESA PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS 

METALURGICOS L NO VALOR FINAL DE R$6300.00(seis mil e 
trezentos reais ) ITEM 2: A EMPRESA PAULO ZIOBER EQUIPA-

MENTOS METALURGICOS L NO VALOR FINAL DE R$7675.00(sete 

mil e seiscentos e setenta e cinco reais ) ITEM 3: A EMPRESA PAULO 
ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L NO VALOR FINAL 

DE R$13560.00(treze mil e quinhentos e sessenta reais ) ITEM 4: A 

EMPRESA PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L 
NO VALOR FINAL DE R$8405.00(oito mil e quatrocentos e cinco reais ) 

ITEM 5: A EMPRESA PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS META-

LURGICOS L NO VALOR FINAL DE R$20685.00(vinte mil e seiscen-
tos e oitenta e cinco reais ) ITEM 6: A EMPRESA PAULO ZIOBER 

EQUIPAMENTOS METALURGICOS L NO VALOR FINAL DE 

R$17435.00(dezessete mil e quatrocentos e trinta e cinco reais ) ITEM 7: 
A EMPRESA PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS 

L NO VALOR FINAL DE R$6775.00(seis mil e setecentos e setenta e 

cinco reais ) ITEM 8: A EMPRESA PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS 
METALURGICOS L NO VALOR FINAL DE R$9665.00(nove mil e 

seiscentos e sessenta e cinco reais ) ITEM 9: A EMPRESA PAULO 

ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L NO VALOR FINAL 
DE R$16420.00(dezesseis mil e quatrocentos e vinte reais ) ITEM 10: A 

EMPRESA PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L 

NO VALOR FINAL DE R$38550.00(trinta e oito mil e quinhentos e 
cinquenta reais ) ITEM 11: A EMPRESA PAULO ZIOBER EQUIPA-

MENTOS METALURGICOS L NO VALOR FINAL DE 

R$5175.00(cinco mil e cento e setenta e cinco reais ) ITEM 12: A EM-
PRESA PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L NO 

VALOR FINAL DE R$5300.00(cinco mil e trezentos reais ) ITEM 13: A 

EMPRESA PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L 

NO VALOR FINAL DE R$10425.00(dez mil e quatrocentos e vinte e  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

COMUNICADO 

RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 34/2018 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 

público, para conhecimento dos interessados, o resultado  
final obtido na sessão do Pregão nº 34/2018 - do processo de compra nº 

464/2018 referente a contratação  

Registro de preços para futura e eventual aquisição de material radiográfico, 
para suprir as necessidades do setor de radiologia do pronto atendimento 

municipal, referência para a demanda das demais unidades de saúde do muni-

cípio, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde. sob o 
critério menor preço, cujo resultado é o seguinte: sagra-se vencedor(as) a(s) 

empresa(s) para o(s) lote(s)  

licitado(s) - LOTE 1: A EMPRESA TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 

LTDA NO VALOR FINAL DE R$152627.00(cento e cinquenta e dois mil e 

seiscentos e vinte e sete reais ) .       

 
 

                                   Primavera do leste, 21 de  maio de  2018. 

  
____________________________________ 

Alessandra Amorim Santos 

Pregoeira Oficial 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

COMUNICADO 

RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 38/2018 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 

público, para conhecimento dos interessados, o resultado  
final obtido na sessão do Pregão nº 38/2018 - do processo de compra nº 

529/2018 referente a contratação  

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE PÃES E FRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE 

DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. sob o critério menor preço, cujo 
resultado é o seguinte: sagra-se vencedor(as) a(s) empresa(s) para o(s) lote(s)  

licitado(s) - ITEM 1: A EMPRESA AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS 

EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R$1800.00(um mil e oitocentos reais 
) ITEM 2: A EMPRESA AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 

EPP NO VALOR FINAL DE R$5200.00(cinco mil e duzentos reais ) ITEM 

3: A EMPRESA AIRTON JOSE FRITZEN EIRELI EPP NO VALOR FI-
NAL DE R$23800.00(vinte e tres mil e oitocentos reais ) ITEM 4: A EM-

PRESA AIRTON JOSE FRITZEN EIRELI EPP NO VALOR FINAL DE 

R$4200.00(quatro mil e duzentos reais ) ITEM 5: A EMPRESA AGUIA 
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE 

R$4300.00(quatro mil e trezentos reais ) .       

 
                                   Primavera do leste, 21 de  maio de  2018. 

  

____________________________________ 

Alessandra Amorim Santos 

Pregoeira Oficial 
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E por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente convênio em 

duas vias de igual teor e forma.  

 
PRIMAVERA DO LESTE, 27 de março de 2018. 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal de Primavera do Leste - MT. 

ÓRGÃO CEDENTE 

 

 

JOSÉ OTAVIANO RIBEIRO NARDES  

Presidente do Sindicato Rural de Primavera Do Leste  

ÓRGÃO CESSIONÁRIO 

 
 

TESTEMUNHAS:  

 
_____________________________________   

LAURA LEANDRA MORAES P. DE QUEIROZ - CPF 997187101-00 

 
_____________________________________   

MARIA APARECIDA MONTES CANABRAVA - CPF 853541041-49 

TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR N.º 01/2018. 

 

1º CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

inscrita no CNPJ nº 01.974.088/0001-05, com sede à Rua Maringá, 444, 
na cidade de Primavera do Leste/MT, neste ato representada pelo Prefeito 

Municipal, o Senhor LEONARDO TADEU BORTOLIN, brasileiro, 

solteiro, residente e domiciliado em Primavera do Leste – MT, portador da 
Carteira de Identidade nº 2.153.268-0 e CPF nº 332.053.048-88. 

 

2º CONVENENTE: SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

01975002/100001-69, neste ato representado por seu Presidente, o Senhor 

José Otaviano Ribeiro Nardes, inscrito no CPF Nº 162338400-15 e que 
entre si, firmam o presente conforme cláusulas e condições abaixo trans-

critas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1.O presente Convênio tem por objeto a cessão das servidoras HAMA-

RA ELIZABETH SARMENTO FERREIRA, portadora do RG nº 

3263142 – SSP -GO, CPF nº 786812941-72, ocupante do cargo de Fono-

audióloga/Equitadora/Equoterapeuta, com carga horária de 24 horas; 
TEREZA REGINA LACERDA TAQUES, portadora do RG nº 934.980 

SSP – MT e CPF nº 893487961-00, Fisioterapeuta/Equoterapeuta com 

carga horária de 18 horas junto à Secretaria Municipal de Saúde de Prima-
vera do Leste; MARISA LINO DOS SANTOS JORDÃO, portadora do 

RG nº 0925102-2 e CPF nº 039548678-50, Psicóloga/Equoterapeuta com 

carga horária de 32 horas, todas lotadas junto à Secretaria Municipal de 
Saúde de Primavera do Leste, para prestar atendimento de Equoterapia, 

nas atividades exercidas pela 2ª COVENENTE, a partir de  23/10/2017. 

1.2.A complementação da carga horária conforme concurso público dos 
servidores citados será executado na Secretaria Municipal de Saúde con-

forme a necessidade do gestor. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES:  

 

2.1. A CESSIONÁRIA não poderá, sob qualquer pretexto, alterar a desig-
nação dos servidores cedidos para atividade laboral que não esteja com-

preendida neste convênio.  
2.2 Os servidores cedidos farão jus a todos os benefícios decorrentes de 

seus cargos junto à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: 

 

3.1 – Este convênio vigorará enquanto perdurar a necessidade de cessão 
dos funcionários para o desenvolvimento normal dos serviços prestados 

pela CESSIONÁRIA.  

3.2 - Ao MUNICÍPIO reserva-se, todavia, o direito de revogar o presente 
convênio a qualquer tempo, adotado as formalidades legais e em havendo 

interesse público, sem que isso gere direitos aos servidores cedido ou à 

CESSIONÁRIA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO:  

 

4.1 – Este convênio poderá ser denunciado por iniciativa dos partícipes 

mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, respondendo, cada um 

pelas obrigações assumidas até a data do rompimento do acordo.  
 

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTO-

RIA E FISCALIZAÇÃO:  

 

5.1 – A execução do presente convênio será avaliada pela Secretaria 

mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, visando o correto 
cumprimento de suas cláusulas.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO: 

 6.1 – A eficácia deste convênio fica condicionada à publicação do respec-

tivo extrato pelo órgão da imprensa oficial, no prazo de 05 (CINCO) dias 

a contar da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO 

 

7.1 – Fica eleito o foro da Comarca de PRIMAVERA DO LESTE - 

MT para dirimir quaisquer questões resultantes da execução deste 

convênio.  

TERMO DE CESSÃO 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 309/2018 

 

Ementa: Decreta a perda de mandato por quebra de decoro parlamentar 

em face do Vereador Josafá Martins Barboza 
  
O Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, no uso de suas 

atribuições legais, faço saber que o Plenário aprovou e eu publico em sessão o 

seguinte Decreto Legislativo. 
 

CONSIDERANDO que o Plenário da Câmara Municipal reconheceu com-

provadas a materialidade dos fatos e a autoria, determinadas no Relatório 
Final exarado pela Comissão Processante criada pela Portaria Legislativa nº 

307/2018 em desfavor do vereador Josafá Martins Barboza preenchendo os 

requisitos legais insculpidos, tomada pelo Egrégio plenário foi acolhido por 
11 (onze) votos a favor e 01 (um) voto contra e 02 (duas) abstenções em 

Sessão Plenária Extraordinária dos Vereadores, realizada em 22/05/2018, 

julgando prevista a hipótese de quebra de decoro parlamentar contida no art. 
7º, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/67, no art. 70, inciso II, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT e no art. 20, inciso 

II, da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste/MT, determinou a 
Perda de Mandato em face do Vereador Josafá Martins Barboza; 

 

CONSIDERANDO que a conclusão da Comissão Processante foi pela PRO-
CEDÊNCIA DA DENÚNCIA, com fulcro no inciso III, do artigo 7º, do 

Decreto-Lei nº 201/67, em virtude de concorrência do acusado para a prática 

de atos de quebra de decoro; 
 

CONSIDERANDO que o processamento da denúncia lida e aprovada em 

Plenário, seguiu o estabelecido no Decreto Lei 201/67, art. 5º e Lei Orgânica 

do Município de Primavera do Leste/MT, art. 59, § 7º e Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, art.70 e ss; 

 
CONSIDERANDO que os consagrados princípios do contraditório e da ampla 

defesa foram rigorosamente obedecidos, bem como o Decreto-Lei nº 

201/1967, com similitude a Constituição Federal, a Lei Orgânica e o Regi-
mento Interno; 

  

CONSIDERANDO, ainda, que a votação, pela cassação, obteve o voto de 
2/3(dois terços) dos membros desta Casa de Leis; 

  

CONSIDERANDO que a votação foi feita nominalmente nos termos do 
Inciso VI, do artigo 5º, do Decreto-Lei n.º 201/67, resolve expedir o seguinte: 

 

DECRETA: 
  

Art. 1º Fica Decretada a PERDA DE MANDATO EM FACE DE CASSA-

ÇÃO DO VEREADOR JOSAFÁ MARTINS BARBOZA do PP com base 
nos termos da decisão proferida pelo Soberano Plenário da Câmara Municipal 

de Primavera do Leste/MT. 

  

PODER LEGISLATIVO 
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23/05/2018 - Secretaria de Educação e Esporte  

NOTA DE PESAR 

 

A Prefeitura de Primavera do Leste, em nome dos servidores da Secretaria de 

Educação e Esportes, lamenta e está solidária aos familiares pela morte da 
funcionária Liane Antônia Klein Rezende, 48. 

Liane atuava na Escola Municipal de Ensino Infantil Leandro Vieira Gomes, 

no Cristo Rei. Formada em Pedagogia, Matemática e especialista em Gestão 

Escolar, era servidora pública na cidade desde março de 2016 e fazia parte do 

Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE). 

O falecimento foi ocasionado por infecção generalizada. Liane era casada e 

deixa um casal de filhos e um neto. Além disso, ela deixa também, na memó-
ria dos amigos da Escola Leandro Vieira Gomes, muitas lições de amor, 

amizade, profissionalismo, ética e humanidade. 

O velório está acontecendo na Funerária Primavera. O enterro está marcado 

para as 17h desta quarta-feira (23), no cemitério Parque da Paz (novo). 

Ascom - Prefeitura de Primavera do Leste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 2º - Fica modulado os efeitos da cassação, limitando a inelegibilidade 

prevista no art. 1º, Inciso I, alínea “b”, da LC 64/90, até 31 de dezembro 
de 2020, término da presente legislatura. 

Art. 3º Comunique-se ao Juízo Eleitoral da 40ª Zona Eleitoral de Mato 
Grosso, comarca de Primavera do Leste/MT. 

Art. 4º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Primavera do Leste, 22 de maio de 2018 

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS 

PRESIDENTE DA CÂMARA 

 23/05/2018 - Gabinete do prefeito  

Prefeito representa Primavera em discussão sobre a distribuição dos 

royaltes do petróleo. 

Se houver mudança na lei, Primavera pode receber até R$ 5 milhões 

 
 

O prefeito Léo Bortolin cumpre agenda em Brasília desde a última segun-

da-feira (21). Junto a outros prefeitos do Brasil, Bortolin participou da 

Marcha Nacional para discutir a distribuição de recursos nacionais. De 

acordo com a classe, o modelo atual da distribuição é prejudicial aos 

municípios.   

Léo acredita que os royalte do petróleo não são bem distribuídos. Ele 

defende que haja a participação de todos os municípios do Brasil nos 

lucros das reservas. Se a lei for aprovada, Primavera do Leste pode ter um 

acréscimo de até R$ 5 milhões nos cofres públicos. 

Na oportunidade o prefeito se reuniu com pré-candidatos à presidência da 

república para as eleições de 2018, onde foram esplanadas as propostas. 

Na terça-feira (22) Léo se encontrou com a pré-candidata Marina Silva, 

Ciro Gomes e Álvaro Dias. Para quarta-feira (23) a agenda é com os 

presidenciáveis Jair Bolsonaro, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin e 

Afif Domingues. 

Ascom - Prefeitura de Primavera do Leste 

 

 

 

 


