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EDITAIS / CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05/2018 

Programa Quem Ama Cuida 

 

Regido pela Lei Municipal 1.554 de 19 de junho de 2015 e decreto 1.720 de 

16 de 

março de 2018 e demais legislações aplicáveis. 

Tipo: TERMO DE COOPERAÇÃO - MELHOR PROPOSTA 

QUE ATENDA OS 

INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Objeto: O objeto deste Chamamento Público trata de instalações e/ou 

espaços de infraestrutura urbana destinada aos serviços públi-

cos de educação, saúde, cultura, assistência social, esportes, 
lazer, segurança pública e mobilidade urbana e meio ambiente, 

disponíveis para cooperação onde o cooperante poderá: Re-

formar, mudar, conservar e recuperar conforme especificação 
de cada objeto. (Canteiros Centrais) 

 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL. 

Dias: De segunda à sexta-feira 

Horários: Das 12h00min às 18h00min. 

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

(Protocolo Central) 

A RETIRADA DE EDITAIS PODERÁ SER FEITA PELA INTER-

NET PELO ENDEREÇO: 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento publico 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DEMAIS DOCUMENTOS 

Período: De 15 de junho de 2018 até 16 de julho de 2018.  

Horário: De segunda à sexta-feira das 12h00min às 18h00min. 

Local: Rua Maringá, 444 - Centro. Primavera do Leste – MT / 

Protocolo Central 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E DEMAIS DOCUMENTOS 

Data: 17 de julho de 2018. 

Horário: 14 h 

Local: Rua Curitiba, 414, 1º Andar – Centro. Primavera do Leste 

– MT - Sala de Reuniões 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2018 

 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, Estado de Mato 

Grosso, através da Secretaria Infraestrutura e Secretaria de Desenvol-
vimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, em 

conformidade com a Lei Municipal 1.554 de 19 de junho de 2015 e 

decreto 1.720 de 16 de março de 2018 e demais legislações aplicáveis, 
torna público a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, objetivan-

do a celebração de TERMO DE COOPERAÇÃO do “Programa 

Quem Ama Cuida” as entidades da iniciativa privada, pessoas jurídi-
cas de direito público ou privado que atuem no ramo empresarial, 

industrial, comercial ou de prestação de serviços e outras entidades 

atuantes no setor econômico, sociedade civil organizada, associação de 
moradores, sociedade de amigos de bairros, centros comunitários, clube 

de serviços, bem como de terceiros interessados, de acordo com as 

condições fixadas neste instrumento e seus anexos. 
 

7. DO OBJETO 

O objeto deste Chamamento Público trata de instalações e/ou espaços 

de infraestrutura urbana destinada aos serviços públicos de educação, 

saúde, cultura, assistência social, esportes, lazer, segurança pública, 
mobilidade urbana e meio ambiente, disponíveis para cooperação onde 

o cooperante poderá: Reformar, mudar, conservar e recuperar conforme 

especificação de cada objeto. 
 

8. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

A especificação de cada objeto está descrito no anexo I deste Chama-

mento Público. 

Não poderão ser adotadas as áreas que já foram objeto de adoção e 
estão com Termo de Cooperação vigente.  

Podem ser objeto de análise por parte da comissão julgadora Canteiros 

centrais que não estejam especificados no anexo I deste edital, devendo 
ser apresentado na proposta à localização exata do(s) canteiro(s) cen-

tral(is), bem como projeto de Reforma, mudança, conservação ou 

recuperação pretendidos, ficando a critério da comissão julgadora a 
análise quanto a possibilidade de inclusão deste lote, onde será levado 

em consideração as legislações aplicáveis.  

 

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão aderir ao Programa “Quem ama Cuida” as entidades da inicia-
tiva privada, Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado que atuem 

no ramo empresarial, industrial, comercial ou de prestação de serviços e 

outras entidades atuantes no setor econômico, Sociedade Civil Organi-
zada, Associação de Moradores, Sociedade de Amigos de Bairros, 

Centros Comunitários, clube de serviços, bem como de terceiros inte-

ressados sendo que, os participantes deverão estar em situação regular 
com a Fazenda Municipal. 

 

10. DA PARTICIPAÇÃO 

Os interessados poderão fazer a retirada do Edital bem como seus 

anexos compreendendo as especificações técnicas do(s) objeto(s): Na 
Internet, gratuitamente, no sitio eletrônico do Município de Primavera 

do Leste - MT - endereço eletrônico no link 

“http://primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento-publico.html”. 
O Edital completo bem como seus anexos também poderá ser retirado 

no protocolo central, sito à Rua Maringá, 444, de segunda a sexta- feira 

das 12h00min às 18h00min. 
 

11. DA DOCUMENTAÇÃO 

O Envelope deverá conter: 

a. Carta de Apresentação, que se destina a apresentação da empresa, 

dos projetos e demais documentos bem como os lotes pretendidos. 

b. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registra-

do e no caso de Sociedades por Ações ou Associações, acompanhadas 
de prova da diretoria em exercício; 

c. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento
http://primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento-publico.html
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No anexo I estão estabelecidos os objetos, que poderão ser adotados 

pelos proponentes, contudo, caso o objeto pretendido não conste no 

Anexo I, o proponente poderá especificar na proposta apresentada o 
nome da avenida e entre quais ruas está localizado o canteiro que será 

objeto de análise, onde, uma vez sendo aceito a proposta passará a 

integrar o Anexo I com lote específico.  
Além dos critérios de analise já propostos o proponente poderá apresen-

tar outros benefícios ou características, que também serão apreciadas 

pela comissão julgadora. 
Serão critérios de avaliação, no que couberem, os seguintes quesitos 

quanto da adaptação do projeto: 

a)As pessoas portadoras de necessidades especiais; 

b)As pessoas idosas e às crianças. 

c)Maior quantidade de utilidades reversíveis ao patrimônio público; 

d)Menor prazo para a implantação do projeto e maior prazo de sua 
manutenção; 

e)Menor impacto visual oferecido pelos componentes visuais de publi-

cidade. 

No caso de empate, os interessados serão convidados a consorciar-se nas 

intervenções sobre aquele objeto, caso não haja consenso será realizado 
um sorteio em data, hora e local divulgado através do Diário Oficial do 

Município. 

A decisão de escolha do adotante será lavrada em ata e será publicada no 
Diário Oficial do Município.  

Uma vez aprovado o projeto a ser desenvolvido, será lavrado Termo de 

Cooperação, e publicado seu extrato no Diário Oficial do Município. 
A Prefeitura Municipal através das Secretarias de Infraestrutura e de 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 

reservará o direito de solicitar esclarecimentos e determinar alterações 
das propostas apresentadas, para que atendam os interesses da adminis-

tração Municipal. 

 

21. DO TERMO DE COOPERAÇÃO 

Os credenciados habilitados no Chamamento Público, responsáveis por 
aquele equipamento público comunitário que será objeto do Termo de 

Cooperação e que gerará o direito de uso de publicidade, deverão firmar 

Termo de Cooperação relativo ao Programa Quem Ama Cuida, confor-
me Minuta de Termo de Cooperação presente no Anexo III, com a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvimento 

da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, nos termos do 
Decreto Municipal Nº 1.720 de 16 de março de 2018. 

 

22. DAS PENALIDADES 

As entidades que objetivem participar do Programa deverão zelar pelo 

cumprimento da proposta constante no projeto apresentado, sob pena de 
revogação do Termo de Cooperação. O descumprimento injustificado do 

projeto ou o abandono do equipamento comunitário pelo interessado 

acarretarão a rescisão do Termo de Cooperação. 
 

23. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Da decisão poderá ser interposto recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

corridos, contados de sua publicação, dirigido aos Secretários Munici-

pais de Infraestrutura e de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, 

Agricultura e Meio Ambiente, que responderão isoladamente, dentro da 

sua área de atuação, levando em consideração o objeto do recurso. 

 

24.DO PRAZO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS 

O prazo máximo para início dos trabalhos de intervenção nos objetos 
oferecidos será de 5 (cinco) dias, contatos da assinatura do Termo de 

Cooperação. 

25. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Município rejeitará a solicitação de cooperação que não cumprir as 

exigências estabelecidas neste Edital ou ainda que indicar equipamento 
público comunitário não passível de integração ao programa, à discri-

cionariedade do Município, ou cujo projeto não seja aprovado. 

O Termo de Cooperação terá vigência de no mínimo 12 meses, prorro-
gável por iguais períodos não inferiores á 12 meses, a critério das 

partes. 

O cooperante será o único responsável pela realização dos serviços 
descritos no respectivo Termo de Cooperação, bem como por quaisquer 

danos causados à Administração Pública Municipal e a terceiros por 

seus atos. 

d. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal; 

e. Indicação do equipamento público comunitário de seu interesse identificado 
pelo número do lote e/ou especificação da localização exata do objeto a ser 

adotado, quando o objeto da adoção não constar no anexo I deste edital; 

f. Projeto Básico a ser desenvolvido naquele espaço público e ou equipamento 
públicos comunitários relacionados aos lotes pretendidos. 

 

16. ENTREGA E ABERTURA DO ENVELOPE 

O recebimento do envelope contendo a documentação exigida deverá ser 
encaminhado à Secretaria de Infraestrutura – SINFRA / Secretaria de Desen-

volvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente e ser proto-

colizado no Protocolo Central, situado no Paço Municipal à Rua Maringá, 
444, Centro.  

Identificando no rosto do envelope os seguintes dizeres “PROGRAMA 

QUEM AMA CUIDA – PROPOSTA DE COOPERAÇÃO”, as informa-
ções relacionadas ao prazo de entrega e abertura das propostas estão descritas 

na capa deste Edital. 

Os interessados deverão apresentar o envelope fechado, indicando o(s) LO-
TE(S) ao(s) qual (is) deseja concorrer, de forma a não permitir sua violação, 

até a data e hora estipuladas para a abertura dos envelopes, cada um deles 

correspondendo a uma fase do processo de Chamamento Público. Os envelo-
pes dos participantes deverão ser identificados, conforme segue: 

 

PROGRAMA QUEM AMA CUIDA  

PROPOSTA DE COOPERAÇÃO 

À Secretaria de Infraestrutura – SINFRA / Secretaria de Desenvolvimento 

da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT  

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2018  

LOTE(s): 
RAZÃO SOCIAL: CNPJ: REPRESENTANTE: 

TELEFONE E E-MAIL: 

 

 Se o objeto da adoção não estiver previsto no Anexo I deste edital o partici-

pante deverá indicar a localização exata do mesmo no conteúdo do envelope, 
devendo ser preenchido o campo “CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2018 

LOTE(s):” da capa do envelope com a informação: “não possui lote delimita-

do no anexo I”. 
 

 Após encerrarem-se os prazos para entrega dos envelopes e de recursos, a 

COMISSÃO ESPECIAL DO PROGRAMA QUEM AMA CUIDA, será 
convocada para avaliação das propostas e documentos. 

17. DOS PROCEDIMENTOS 

O presente chamamento público reger-se-á pelo disposto neste Edital e em 

seus Anexos e pelas disposições da Lei Municipal 1.554 de 19 de junho de 

2015 e decreto 1.720 de 16 de março de 2018 e demais legislações aplicáveis; 
Tipo de Chamamento Público: TERMO DE COOPERAÇÃO; 

Critério de julgamento: MELHOR PROPOSTA QUE ATENDA OS INTE-

RESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Os interessados na adesão ao Programa “Quem Ama Cuida” deverão atender 

este Edital de Chamamento Público expedido pelo Município de Primavera do 

Leste. 

O procedimento de cooperação do Programa “Quem Ama Cuida” será geren-

ciado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – SINFRA e Secretaria de 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente. 
 

18. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

A Comissão Especial julgará se os proponentes estão aptos para concorrerem 

ao certame. 

Ao participante é facultada a participação no procedimento de abertura e 
julgamento dos envelopes na data e hora especificados na capa do Edital. 

 

19. DA DESCONSIDERAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Será desconsiderada a proposta apresentada em desconformidade com o Edital, 

bem como se o objeto Público não for passível de adoção. 
 

20. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão apreciadas pela Comissão Especial que avaliará o cum-
primento dos quesitos bem como elegerá a proposta que melhor atender aos 

interesses do Município. 
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CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA CAMPO GRANDE 

LOTE LOCALIZAÇÃO 

16 Entre a Av. São Paulo e a Rua Silvério N. Danieli 

17 Entre a Rua Silvério N. Danieli e a Rua Frederico Westphalen 

18 Entre a Rua Frederico Westphalen e Bento Gonçalves 

19 Entre Rua Bento Gonçalves e Rua Corumbá 

20 Entre Rua Corumbá e Rua Paranatinga 

21 Entre a Rua Paranatinga e Rua Poxoréu 

22 Entre a Rua Poxoréu e Rua Rondonópolis 

23 Entre a Rua Rondonópolis e Av. São João 

24 Entre Av. São João e Rua Blumenau 

25 Entre a Rua Blumenau e Rua Maringá 

26 Entre Rua Maringá e Rua Londrina 

27 Entre Rua Londrina e Curitiba 

28 Entre a Rua Curitiba e Rua Santo André 

29 Entre a Rua São André e Rua São Bernardo do Campo 

30 Entre a Rua Rua São Bernardo do Campo e Av. Minas gerais 

 

CANTEIROS CENTRAIS 

 

LOTE LOCALIZAÇÃO 

31 Av. Mato Grosso entre a Rua Turim e a Avenida Ipê (Jardim Itália) 

32 Av. Pupunha entre a Rua Laranjeiras e Rua Ariticum (Buritis) 

    

 

ANEXO II 

PUBLICIDADE  

 
 

Para execução dos serviços concebidos no projeto proposto, o cooperando 

deverá valer-se de pessoal próprio ou contratado de terceiros, inexistindo 

vínculo de qualquer natureza com a Prefeitura Municipal de Primavera do 
Leste. 

Deverá obedecer aos padrões de publicidade estabelecidos pelas Secretari-

as de Infraestrutura e de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agri-
cultura e Meio Ambiente; 

Deverá zelar pelo cumprimento da proposta constante no projeto apresen-

tado, sob pena de revogação do Termo de Cooperação. 
O descumprimento injustificado do projeto ou o abandono do equipamento 

comunitário pelo interessado acarretarão na rescisão do Termo de Coopera-

ção. 
No término ou na rescisão do termo de cooperação os móveis adquiridos e 

as benfeitorias porventura erigidas no equipamento público comunitário, 

serão incorporados ao Patrimônio do Município, não havendo por parte do 
cooperante, direito a qualquer indenização ou retenção de móveis ou por 

benfeitorias que nele realizar, salvo objetos destinados a fins exclusivo de 

publicidade, desde que fique comprovado não acarretar quaisquer ônus ou 
prejuízo ao Município, sendo preciso apresentação de justificativa que 

passará pela aprovação da comissão julgadora estabelecida no artigo 5º, do 

Decreto nº 1.720 de 16 de março de 2018 e suas alterações. 
O Termo de Cooperação em momento algum concede qualquer tipo de uso 

à entidade cooperante a não ser aqueles já estabelecidos na legislação, 

principalmente no que diz respeito à concessão de uso ou permissão de uso. 
A cooperação não altera a natureza jurídica do bem de uso comum da 

população, nem autoriza qualquer exploração comercial ou uso particular 

do equipamento público comunitário objeto do termo de cooperação, 
ressalvado o disposto em Lei. 

O Termo de Cooperação poderá ser modificado mediante Termo Aditivo 

por mútuo acordo entre as partes. 
O Termo de Cooperação poderá ser denunciado ou rescindido por acordo 

entre as partes a qualquer tempo, respeitando as responsabilidades das 

obrigações decorrentes do prazo de vigência. 
O controle e a fiscalização da execução do presente TERMO DE COOPE-

RAÇÃO serão atribuições do Município de Primavera do Leste - MT, 

através das Secretarias de Infraestrutura e de Desenvolvimento da Indús-
tria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente. 

26. RELAÇÃO DOS ANEXOS 

ANEXO I - Lista os objetos  
ANEXO II- Tipos de publicidade. 

ANEXO III - Termo de Cooperação 

 

ANEXO I - LISTA DOS OBJETOS1 

CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA CUIABÁ  

LOTE LOCALIZAÇÃO 

1 Entre a Av. São Paulo e a Rua Silvério N. Danieli 

2 Entre a Rua Silvério N. Danieli e a Rua Frederico Westphalen 

3 Entre a Rua Frederico Westphalen e Bento Gonçalves 

4 Entre Rua Bento Gonçalves e Rua Corumbá 

5 Entre Rua Corumbá e Rua Paranatinga 

6 Entre a Rua Paranatinga e Rua Poxoréu 

7 Entre a Rua Poxoréu e Rua Rondonópolis 

8 Entre a Rua Rondonópolis e Av. São João 

9 Entre Av. São João e Rua Blumenau 

10 Entre a Rua Blumenau e Rua Maringá 

11 Entre Rua Maringá e Rua Londrina 

12 Entre Rua Londrina e Curitiba 

13 Entre a Rua Curitiba e Rua Santo André 

14 Entre a Rua São André e Rua São Bernardo do Campo 

15 Entre a Rua São Bernardo do Campo e Av. Minas gerais 

1 Lotes em verde estão indisponíveis para adoção e/ou já foram adotados 
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Conscientizar a população de que a preservação dos equipamentos urba-

nos comunitários de que trata esta Lei passa pela colaboração da socieda-

de ao Poder Público Municipal; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE. 

Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – 

MT: 

a)Fornecer dados e informações para elaboração e execução do projeto; 
b)Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto proposto; 

c)Acompanhar o cumprimento deste Termo de Cooperação; 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO COOPERANTE 

O cooperante será o único responsável pela realização dos serviços descri-

tos no respectivo Termo de Cooperação, bem como por quaisquer danos 
causados à Administração Pública Municipal e a terceiros por seus atos. 

Para execução dos serviços concebidos no projeto proposto, o cooperante 

deverá valer-se de pessoal próprio ou contratado de terceiros, inexistindo 
vínculo de qualquer natureza com a Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste. 

Deverá obedecer aos padrões de publicidade estabelecidos pela Secretaria 
de Infraestrutura – SINFRA e pela Secretaria de Desenvolvimento da 

Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente; 

Deverá zelar pelo cumprimento da proposta constante no projeto apresen-
tado, sob pena de revogação do Termo de Cooperação. 

O descumprimento injustificado do projeto ou o abandono do equipamen-

to comunitário pelo interessado acarretarão na rescisão do Termo de 
Cooperação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Não há nenhum ato previsto neste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNI-

CA que acarrete despesa para a Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO terá vigência de (quantidade de 
meses), podendo ser prorrogado por acordo mútuo entre as partes por 

iguais períodos não inferiores a 12 (doze) meses, contado a partir a assina-

tura deste termo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DENÚNCIAS E RESCISÃO 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO poderá ser denunciado ou 

rescindido por acordo entre as partes a qualquer tempo, respeitando as 

responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo de vigência. 
No término ou na rescisão do termo de cooperação os móveis adquiri-

dos e as benfeitorias porventura erigidas no equipamento público comu-

nitário, serão incorporados ao Patrimônio do Município, não havendo 
por parte do cooperante, direito a qualquer indenização ou retenção de 

móveis ou por benfeitorias que nele realizar, salvo objetos destinados a 

fim exclusivo de publicidade, desde que fique comprovado não acarretar 
quaisquer ônus ou prejuízo ao Município, sendo preciso apresentação de 

justificativa que passará pela aprovação da comissão julgadora estabele-

cida no artigo 5º, do Decreto nº 1.720 de 16 de março de 2018 e suas 
alterações. 

Este Termo de Cooperação em momento algum concede qualquer tipo de 

uso à entidade cooperante a não ser aqueles já estabelecidos na legislação, 
principalmente no que diz respeito à concessão de uso ou permissão de 

uso. 

A cooperação não altera a natureza jurídica do bem de uso comum da 
população, nem autoriza qualquer exploração comercial ou uso particular 

do equipamento público comunitário objeto do termo de cooperação, 

ressalvado o disposto em Lei. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA ADIÇÃO 

O presente Termo de Cooperação poderá ser modificado mediante Termo 
Aditivo por mútuo acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

O controle e a fiscalização da execução do presente TERMO DE COO-

PERAÇÃO serão atribuições do Município de Primavera do Leste/MT, 

através da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvimento da 
Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT se compromete a 

mandar publicar como condição de eficácia, o extrato do presente TER-

MO DE COOPERAÇÃO e de seus eventuais aditamentos, no Diário 

Oficial Do Município, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data 

de sua assinatura. 

LIXEIRAS  

 
 

ANEXO III 

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 00/2018 

 

Termo de Cooperação que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PRIMA-

VERA DO LESTE e (nome empresa), para cooperação do “PROGRAMA 

QUEM AMA CUIDA”, Governo e sociedade com interesses mútuos. 

 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, por sua PREFEI-

TURA MUNICIPAL inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.974.088/0001-05, 

com sede no Paço Municipal, sito à Rua Maringá, 444, Centro, neste ato 
representada pelos seus Secretários de Infraestrutura (nome do secretário) e 

de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 

(nome do secretário), e do outro lado a (nome empresa), representada 
pelo(a) Senhor(a) (nome), residente e domiciliado à (endereço completo), 

portador da Cédula de Identidade nº, titular, devidamente autorizado, nos 

termos da Lei, firmam o presente TERMO DE COOPERAÇÃO de confor-
midade com as cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO tem como objeto adoção do (espe-

cificação), pela (nome empresa), conforme projeto apresentado e aprovado 

pela Comissão Julgadora. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS 

Promover a participação da sociedade na urbanização, nos cuidados e na 
manutenção de equipamentos urbanos comunitários do Município de Prima-

vera do Leste, em conjunto com o Poder Público Municipal; 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2018 

 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, Estado de Mato 

Grosso, através da Secretaria Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvi-

mento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, em con-
formidade com a Lei Municipal 1.554 de 19 de junho de 2015 e decreto 

1.720 de 16 de março de 2018 e demais legislações aplicáveis, torna 

público a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, objetivando a 
celebração de TERMO DE COOPERAÇÃO do “Programa Quem 

Ama Cuida” as entidades da iniciativa privada, pessoas jurídicas de 

direito público ou privado que atuem no ramo empresarial, industrial, 
comercial ou de prestação de serviços e outras entidades atuantes no 

setor econômico, sociedade civil organizada, associação de moradores, 

sociedade de amigos de bairros, centros comunitários, clube de serviços, 
bem como de terceiros interessados, de acordo com as condições fixadas 

neste instrumento e seus anexos. 

 

1. DO OBJETO 

O objeto deste Chamamento Público trata de instalações e/ou espaços de 

infraestrutura urbana destinada aos serviços públicos de educação, 

saúde, cultura, assistência social, esportes, lazer, segurança pública, 

mobilidade urbana e meio ambiente, disponíveis para cooperação onde o 
cooperante poderá: Reformar, mudar, conservar e recuperar conforme 

especificação de cada objeto. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

A especificação de cada objeto está descrito no anexo I deste Chama-
mento Público. 

Não poderão ser adotadas as áreas que já foram objeto de adoção e estão 

com Termo de Cooperação vigente.  
Podem ser objeto de análise por parte da comissão julgadora rotatórias 

que não estejam especificadas no anexo I deste edital, devendo ser 

apresentado na proposta à localização exata da(s) Rotatórias(s), bem 
como projeto de Reforma, mudança, conservação ou recuperação pre-

tendidos, ficando a critério da comissão julgadora a análise quanto a 

possibilidade de inclusão deste lote, onde será levado em consideração 
as legislações aplicáveis.  

 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão aderir ao Programa “Quem ama Cuida” as entidades da inicia-
tiva privada, Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado que atuem 

no ramo empresarial, industrial, comercial ou de prestação de serviços e 

outras entidades atuantes no setor econômico, Sociedade Civil Organi-
zada, Associação de Moradores, Sociedade de Amigos de Bairros, 

Centros Comunitários, clube de serviços, bem como de terceiros inte-

ressados sendo que, os participantes deverão estar em situação regular 
com a Fazenda Municipal. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

Os interessados poderão fazer a retirada do Edital bem como seus 

anexos compreendendo as especificações técnicas do(s) objeto(s): Na 
Internet, gratuitamente, no sitio eletrônico do Município de Primavera 

do Leste - MT - endereço eletrônico no link 

“http://primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento-publico.html”. 

O Edital completo bem como seus anexos também poderá ser retirado 

no protocolo central, sito à Rua Maringá, 444, de segunda a sexta- feira 

das 12h00min às 18h00min. 
 

5. DA DOCUMENTAÇÃO 

O Envelope deverá conter: 

a. Carta de Apresentação, que se destina a apresentação da empresa, dos 
projetos e demais documentos bem como os lotes pretendidos. 

b. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registra-
do e no caso de Sociedades por Ações ou Associações, acompanhadas 

de prova da diretoria em exercício; 

c. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

d. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal; 

e. Indicação do equipamento público comunitário de seu interesse 
identificado pelo número do lote e/ou especificação da localização exata 

do objeto a ser adotado, quando o objeto da adoção não constar no 

anexo I deste edital; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Os casos omissos e dúvidas que surgirem na execução do presente TERMO 
DE COOPERAÇÃO serão resolvidos de comum acordo pelas partes, ficando 

eleito o Foro da Comarca de Primavera do Leste – MT, para dirimir as 

questões na esfera jurídica. 
E, por estarem justas e acordadas as partes convenientes, firma este TERMO 

DE COOPERAÇÃO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 

duas testemunhas que abaixo subscrevem. 
Primavera do Leste - MT, (data). 

 

 

(secretário) 

Secretário de Infraestrutura 

 

(secretário) 

Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio 

Ambiente 

 

(responsável pela empresa) 

(nome empresa) 

 

TESTEMUNHA:  

CPF: 

RG: 

 

TESTEMUNHA:  

CPF: 

RG: 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2018 

Programa Quem Ama Cuida 

 

Regido pela Lei Municipal 1.554 de 19 de junho de 2015 e decreto 1.720 de 16 
de março de 2018 e demais legislações aplicáveis. 

Tipo: TERMO DE COOPERAÇÃO - MELHOR PROPOSTA QUE 

ATENDA OS 

INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Objeto: O objeto deste Chamamento Público trata de instalações e/ou espa-

ços de infraestrutura urbana destinada aos serviços públicos de 

educação, saúde, cultura, assistência social, esportes, lazer, seguran-
ça pública e mobilidade urbana e meio ambiente, disponíveis para 

cooperação onde o cooperante poderá: Reformar, mudar, conservar e 

recuperar conforme especificação de cada objeto. (Rotatórias) 

 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE 

EDITAL. 

Dias: De segunda à sexta-feira 

Horários: Das 12h00min às 18h00min. 

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

(Protocolo Central) 

A RETIRADA DE EDITAIS PODERÁ SER FEITA PELA INTERNET 

PELO ENDEREÇO: http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento 

publico 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DEMAIS DOCUMENTOS 

Período: De 15 de junho de 2018 até 16 de julho de 2018. 

Horário: De segunda à sexta-feira das 12h00min às 18h00min. 

Local: Rua Maringá, 444 - Centro. Primavera do Leste – MT / Protoco-

lo Central 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E DEMAIS DOCUMENTOS 

Data: 17 de julho de 2018. 

Horário: 14 h 

Local: Rua Curitiba, 414, 1º Andar – Centro. Primavera do Leste – MT 

Sala de Reuniões 

 

http://primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento-publico.html
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento
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Além dos critérios de analise já propostos o proponente poderá apresen-

tar outros benefícios ou características, que também serão apreciadas 

pela comissão julgadora. 
Serão critérios de avaliação, no que couberem, os 

seguintes quesitos quanto da adaptação do projeto: 

 
a) As pessoas portadoras de necessidades especiais; 

b) As pessoas idosas e às crianças. 

c) Maior quantidade de utilidades reversíveis ao patrimônio público; 
d) Menor prazo para a implantação do projeto e maior prazo de sua manu-

tenção; 

e) Menor impacto visual oferecido pelos componentes visuais de publici-
dade. 

 

No caso de empate, os interessados serão convidados a consorciar-se nas 
intervenções sobre aquele objeto, caso não haja consenso será realizado 

um sorteio em data, hora e local divulgado através do Diário Oficial do 

Município. 
 

A decisão de escolha do adotante será lavrada em ata e será publicada 

no Diário Oficial do Município.  
Uma vez aprovado o projeto a ser desenvolvido, será lavrado Termo de 

Cooperação, e publicado seu extrato no Diário Oficial do Município. 

A Prefeitura Municipal através das Secretarias de Infraestrutura e de 
Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 

reservará o direito de solicitar esclarecimentos e determinar alterações 

das propostas apresentadas, para que atendam os interesses da adminis-
tração Municipal. 

 

11. DO TERMO DE COOPERAÇÃO 

Os credenciados habilitados no Chamamento Público, responsáveis por 

aquele equipamento público comunitário que será objeto do Termo de 
Cooperação e que gerará o direito de uso de publicidade, deverão firmar 

Termo de Cooperação relativo ao Programa Quem Ama Cuida, confor-

me Minuta de Termo de Cooperação presente no Anexo III, com a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvimento 

da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, nos termos do 

Decreto Municipal Nº 1.720 de 16 de março de 2018. 

 

12. DAS PENALIDADES 

As entidades que objetivem participar do Programa deverão zelar pelo 

cumprimento da proposta constante no projeto apresentado, sob pena de 

revogação do Termo de Cooperação. O descumprimento injustificado 
do projeto ou o abandono do equipamento comunitário pelo interessado 

acarretarão a rescisão do Termo de Cooperação. 

 

13. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Da decisão poderá ser interposto recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, contados de sua publicação, dirigido aos Secretários Munici-

pais de Infraestrutura e de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, 

Agricultura e Meio Ambiente, que responderão isoladamente, dentro da 
sua área de atuação, levando em consideração o objeto do recurso. 

 

14. DO PRAZO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS 

O prazo máximo para início dos trabalhos de intervenção nos objetos 

oferecidos será de 5 (cinco) dias, contatos da assinatura do Termo de 
Cooperação. 

 

15. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Município rejeitará a solicitação de cooperação que não cumprir as 

exigências estabelecidas neste Edital ou ainda que indicar equipamento 
público comunitário não passível de integração ao programa, à discri-

cionariedade do Município, ou cujo projeto não seja aprovado. 

O Termo de Cooperação terá vigência de no mínimo 12 meses, prorro-
gável por iguais períodos não inferiores á 12 meses, a critério das partes. 

O cooperante será o único responsável pela realização dos serviços 

descritos no respectivo Termo de Cooperação, bem como por quaisquer 
danos causados à Administração Pública Municipal e a terceiros por 

seus atos. 

Para execução dos serviços concebidos no projeto proposto, o coope-
rando deverá valer-se de pessoal próprio ou contratado de terceiros, 

inexistindo vínculo de qualquer natureza com a Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste. 
Deverá obedecer aos padrões de publicidade estabelecidos pelas Secre-

tarias de Infraestrutura e de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, 

Agricultura e Meio Ambiente; 

f. Projeto Básico a ser desenvolvido naquele espaço público e ou equipamen-

to públicos comunitários relacionados aos lotes pretendidos. 
 

6. ENTREGA E ABERTURA DO ENVELOPE 

O recebimento do envelope contendo a documentação exigida deverá ser 
encaminhado à Secretaria de Infraestrutura – SINFRA / Secretaria de Desen-

volvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente e ser 

protocolizado no Protocolo Central, situado no Paço Municipal à Rua 
Maringá, 444, Centro.  

Identificando no rosto do envelope os seguintes dizeres “PROGRAMA 

QUEM AMA CUIDA – PROPOSTA DE COOPERAÇÃO”, as informa-

ções relacionadas ao prazo de entrega e abertura das propostas estão descritas 

na capa deste Edital. 
Os interessados deverão apresentar o envelope fechado, indicando o(s) 

LOTE(S) ao(s) qual (is) deseja concorrer, de forma a não permitir sua viola-

ção, até a data e hora estipuladas para a abertura dos envelopes, cada um 
deles correspondendo a uma fase do processo de Chamamento Público. Os 

envelopes dos participantes deverão ser identificados, conforme segue: 

 

PROGRAMA QUEM AMA CUIDA  

PROPOSTA DE COOPERAÇÃO 

À Secretaria de Infraestrutura – SINFRA / Secretaria de Desenvolvimen-

to da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT  

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 06/2018  

LOTE(s): 

RAZÃO SOCIAL: CNPJ: REPRESENTANTE: 

TELEFONE E E-MAIL: 

 

Se o objeto da adoção não estiver previsto no Anexo I deste edital o partici-
pante deverá indicar a localização exata do mesmo no conteúdo do envelope, 

devendo ser preenchido o campo “CHAMAMENTO PÚBLICO N° 

06/2018 LOTE(s):” da capa do envelope com a informação: “não possui lote 
delimitado no anexo I”. 

 

Após encerrarem-se os prazos para entrega dos envelopes e de recursos, a 

COMISSÃO ESPECIAL DO PROGRAMA QUEM AMA CUIDA, será 

convocada para avaliação das propostas e documentos. 

7. DOS PROCEDIMENTOS 

O presente chamamento público reger-se-á pelo disposto neste Edital e em 

seus Anexos e pelas disposições da Lei Municipal 1.554 de 19 de junho de 
2015 e decreto 1.720 de 16 de março de 2018 e demais legislações aplicá-

veis; 

Tipo de Chamamento Público: TERMO DE COOPERAÇÃO; 
Critério de julgamento: MELHOR PROPOSTA QUE ATENDA OS INTE-

RESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Os interessados na adesão ao Programa “Quem Ama Cuida” deverão atender 
este Edital de Chamamento Público expedido pelo Município de Primavera 

do Leste. 

O procedimento de cooperação do Programa “Quem Ama Cuida” será 
gerenciado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – SINFRA e Secreta-

ria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambien-

te. 

8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

A Comissão Especial julgará se os proponentes estão aptos para concorrerem 
ao certame. 

Ao participante é facultada a participação no procedimento de abertura e 

julgamento dos envelopes na data e hora especificados na capa do Edital. 
 

9. DA DESCONSIDERAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Será desconsiderada a proposta apresentada em desconformidade com o 

Edital, bem como objeto Público não passível de adoção. 

 

10. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão apreciadas pela Comissão Especial que avaliará o cum-
primento dos quesitos bem como elegerá a proposta que melhor atender aos 

interesses do Município. 

 No anexo I estão estabelecidos os objetos, que poderão ser adotados pelos 
proponentes, contudo, caso o objeto pretendido não conste no Anexo I, o 

proponente poderá especificar na proposta apresentada o nome da avenida 

e/ou entre quais ruas está localizado a rotatória que será objeto de análise, e 
uma vez sendo aceito a proposta passará a integrar o Anexo I com lote 

específico.  
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OUTRAS ROTATÓRIAS 

Lotes Localização 

17 Esquina da Av. Minas Gerais com a Rua Rio de 
Janeiro 

18 Esquina da Av. Belo Horizonte com a Av. Santo 

Antônio 

19 Esquina da Av. Inácio Castelli com a Rua do Comér-
cio 

20 Esquina da Rua do Comércio com a Rua Rafael Bor-

guetti 

21 Entroncamento da BR 070 com a MT 130 

22 Entre a Av. Gutierres (Lagos) e a Av. Mato Grosso 

23 Entre a Av. Gutierres (Lagos) e a Av. Amazonas 

24 Entre a Av. Gutierres (Lagos) e a Av. Paraná 

25 Entre a Av. Gutierres (Lagos) e a Av.  dos Trabalha-
dores 

26 Esquina da Rua do Comércio com a Rua Jacarandá 

(Posto Barril) 

27 Esquina da Avenida Cascavel com a Avenida Dom 
Sebastião Figueiredo 

28 Esquina da Alameda Porto Seguro com a Entrada do 

Condomínio Porto Seguro 

29 Entroncamento da Avenida Dom Sebastião Figueire-
do, com a Avenida Estados Unidos e Rua Laranjeiras 

do Sul 

30 Esquina da Rua Chile com a Avenida Estados Unidos 

 

ANEXO II 

PUBLICIDADE  

 

 
 

 

Deverá zelar pelo cumprimento da proposta constante no projeto apresenta-

do, sob pena de revogação do Termo de Cooperação. 
O descumprimento injustificado do projeto ou o abandono do equipamento 

comunitário pelo interessado acarretarão na rescisão do Termo de Coopera-

ção. 
No término ou na rescisão do termo de cooperação os móveis adquiridos e as 

benfeitorias porventura erigidas no equipamento público comunitário, serão 

incorporados ao Patrimônio do Município, não havendo por parte do coope-
rante, direito a qualquer indenização ou retenção de móveis ou por benfeito-

rias que nele realizar, salvo objetos destinados a fins exclusivo de publicida-

de, desde que fique comprovado não acarretar quaisquer ônus ou prejuízo ao 
Município, sendo preciso apresentação de justificativa que passará pela 

aprovação da comissão julgadora estabelecida no artigo 5º, do Decreto nº 

1.720 de 16 de março de 2018 e suas alterações. 
O Termo de Cooperação em momento algum concede qualquer tipo de uso à 

entidade cooperante a não ser aqueles já estabelecidos na legislação, princi-

palmente no que diz respeito à concessão de uso ou permissão de uso. 
A cooperação não altera a natureza jurídica do bem de uso comum da popu-

lação, nem autoriza qualquer exploração comercial ou uso particular do 

equipamento público comunitário objeto do termo de cooperação, ressalvado 

o disposto em Lei. 

O Termo de Cooperação poderá ser modificado mediante Termo Aditivo por 

mútuo acordo entre as partes. 
O Termo de Cooperação poderá ser denunciado ou rescindido por acordo 

entre as partes a qualquer tempo, respeitando as responsabilidades das obri-

gações decorrentes do prazo de vigência. 
O controle e a fiscalização da execução do presente TERMO DE COOPE-

RAÇÃO serão atribuições do Município de Primavera do Leste - MT, atra-
vés das Secretarias de Infraestrutura e de Desenvolvimento da Indústria, 

Comércio, Agricultura e Meio Ambiente. 

 

16. RELAÇÃO DOS ANEXOS 

17. 
 

ANEXO I - Lista os objetos 

ANEXO II- Tipos de publicidade. 
ANEXO III - Termo de Cooperação 

 

 

ANEXO I - LISTA DOS OBJETOS1 

Lotes Localização 

01 Esquina da Av. Porto Alegre com a Av. São João 

02 Esquina da a Av. Porto Alegre com a Av. Minas Gerais 

03 Esquina da a Av. Porto Alegre com a Av. Amazonas 

04 Esquina da a Av. Porto Alegre com a Av. Paraná 

05 Esquina da a Av. Porto Alegre com a Av. Mato Grosso 

06 Esquina da a Av. Porto Alegre com a Rua Guiratinga 

07 Esquina da a Av. Porto Alegre com a rua que atravessa o 
parque Porto Seguro 

08 Esquina da a Av. Porto Alegre com a Entrada da fazenda 

Nova Esperança 

09 Entroncamento com a Av. Porto Alegre, Alameda Porto 
Seguro e entra para Av. Califórnia 

 

 

ROTATÓRIAS DA AVENIDA CUIABÁ 

Lotes Localização 

10 Esquina da Av. Cuiabá com a Rua São Paulo 

11 Esquina da Av. Cuiabá com a Av. São João 

12 Esquina da Av. Cuiabá com a Av. Minas Gerais 

13 Esquina da Av. Cuiabá com a Av. Amazonas 

14 Esquina da Av. Cuiabá com a Av. Paraná 

 

 

ROTATÓRIAS DA AVENIDA CAMPO GRANDE 

 

Lotes Localização 

15 Esquina da Av. Campo Grande com a Rua São Paulo 

16 Esquina da Av. Campo Grande com a Av. São João 
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Este Termo de Cooperação em momento algum concede qualquer tipo de 

uso à entidade cooperante a não ser aqueles já estabelecidos na legislação, 

principalmente no que diz respeito à concessão de uso ou permissão de 
uso. 

A cooperação não altera a natureza jurídica do bem de uso comum da 

população, nem autoriza qualquer exploração comercial ou uso particular 
do equipamento público comunitário objeto do termo de cooperação, 

ressalvado o disposto em Lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ADIÇÃO 

O presente Termo de Cooperação poderá ser modificado mediante Termo 

Aditivo por mútuo acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

O controle e a fiscalização da execução do presente TERMO DE COO-
PERAÇÃO serão atribuições do Município de Primavera do Leste/MT, 

através da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvimento da 

Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT se compromete a 
mandar publicar como condição de eficácia, o extrato do presente TER-

MO DE COOPERAÇÃO e de seus eventuais aditamentos, no Diário 

Oficial Do Município, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data 
de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Os casos omissos e dúvidas que surgirem na execução do presente TER-

MO DE COOPERAÇÃO serão resolvidos de comum acordo pelas partes, 

ficando eleito o Foro da Comarca de Primavera do Leste – MT, para 
dirimir as questões na esfera jurídica. 

E, por estarem justas e acordadas as partes convenientes, firma este 

TERMO DE COOPERAÇÃO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas que abaixo subscrevem. 

 

Primavera do Leste - MT, (data). 
 

(secretário) 

Secretário de Infraestrutura 

 

(secretário) 

Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e 

Meio Ambiente 

 

(responsável pela empresa) 

(nome empresa) 

 

TESTEMUNHA:  

CPF: 

RG: 

 

TESTEMUNHA:  

CPF: 

RG: 
 

ANEXO III 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 00/2018 

Termo de Cooperação que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PRIMA-

VERA DO LESTE e (nome empresa), para cooperação do “PROGRAMA 

QUEM AMA CUIDA”, Governo e sociedade com interesses mútuos. 
 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, por sua PREFEI-

TURA MUNICIPAL inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.974.088/0001-05, 
com sede no Paço Municipal, sito à Rua Maringá, 444, Centro, neste ato 

representada pelos seus Secretários de Infraestrutura (nome do secretário) e 

de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 
(nome do secretário), e do outro lado a (nome empresa), representada 

pelo(a) Senhor(a) (nome), residente e domiciliado à (endereço completo), 

portador da Cédula de Identidade nº, titular, devidamente autorizado, nos 
termos da Lei, firmam o presente TERMO DE COOPERAÇÃO de confor-

midade com as cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO tem como objeto adoção do (espe-

cificação), pela (nome empresa), conforme projeto apresentado e aprovado 
pela Comissão Julgadora. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS 

Promover a participação da sociedade na urbanização, nos cuidados e na 

manutenção de equipamentos urbanos comunitários do Município de Prima-

vera do Leste, em conjunto com o Poder Público Municipal; 
Conscientizar a população de que a preservação dos equipamentos urbanos 

comunitários de que trata esta Lei passa pela colaboração da sociedade ao 

Poder Público Municipal; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. 

Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – 

MT: 

a)Fornecer dados e informações para elaboração e execução do projeto; 
b)Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto proposto; 

c)Acompanhar o cumprimento deste Termo de Cooperação; 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO COOPERANTE 

O cooperante será o único responsável pela realização dos serviços descritos 
no respectivo Termo de Cooperação, bem como por quaisquer danos causa-

dos à Administração Pública Municipal e a terceiros por seus atos. 

Para execução dos serviços concebidos no projeto proposto, o cooperante 
deverá valer-se de pessoal próprio ou contratado de terceiros, inexistindo 

vínculo de qualquer natureza com a Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste. 
Deverá obedecer aos padrões de publicidade estabelecidos pela Secretaria de 

Infraestrutura – SINFRA e pela Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, 

Comércio, Agricultura e Meio Ambiente; 
Deverá zelar pelo cumprimento da proposta constante no projeto apresenta-

do, sob pena de revogação do Termo de Cooperação. 

O descumprimento injustificado do projeto ou o abandono do equipamento 
comunitário pelo interessado acarretarão na rescisão do Termo de Coopera-

ção. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Não há nenhum ato previsto neste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

que acarrete despesa para a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO terá vigência de (quantidade de 
meses), podendo ser prorrogado por acordo mútuo entre as partes por iguais 

períodos não inferiores a 12 (doze) meses, contado a partir a assinatura deste 

termo. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DENÚNCIAS E RESCISÃO 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO poderá ser denunciado ou rescin-
dido por acordo entre as partes a qualquer tempo, respeitando as responsabi-

lidades das obrigações decorrentes do prazo de vigência. 

No término ou na rescisão do termo de cooperação os móveis adquiridos e as 
benfeitorias porventura erigidas no equipamento público comunitário, serão 

incorporados ao Patrimônio do Município, não havendo por parte do coope-

rante, direito a qualquer indenização ou retenção de móveis ou por benfeito-
rias que nele realizar, salvo objetos destinados a fim exclusivo de publicida-

de, desde que fique comprovado não acarretar quaisquer ônus ou prejuízo ao 

Município, sendo preciso apresentação de justificativa que passará pela 

aprovação da comissão julgadora estabelecida no artigo 5º, do Decreto nº 

1.720 de 16 de março de 2018 e suas alterações. 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 07/2018 

Programa Quem Ama Cuida 

 

Regido pela Lei Municipal 1.554 de 19 de junho de 2015 e decreto 
1.720 de 16 de 

março de 2018 e demais legislações aplicáveis. 

Tipo: TERMO DE COOPERAÇÃO - MELHOR PROPOSTA 

QUE ATENDA OS 

INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Objeto: O objeto deste Chamamento Público trata de instalações 
e/ou espaços de infraestrutura urbana destinada aos servi-

ços públicos de educação, saúde, cultura, assistência soci-

al, esportes, lazer, segurança pública e mobilidade urbana 
e meio ambiente, disponíveis para cooperação onde o 

cooperante poderá: Reformar, mudar, conservar e recupe-

rar conforme especificação de cada objeto. (Pontos de 
ônibus) 

 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL. 
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5. DA DOCUMENTAÇÃO 

O Envelope deverá conter: 

a.Carta de Apresentação, que se destina a apresentação da empresa, dos 
projetos e demais documentos bem como os lotes pretendidos. 

b.Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado 

e no caso de Sociedades por Ações ou Associações, acompanhadas de 
prova da diretoria em exercício; 

c.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

d.Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal; 

e.Indicação do equipamento público comunitário de seu interesse identi-
ficado pelo número do lote e/ou especificação da localização exata do 

objeto a ser adotado, quando o objeto da adoção não constar no anexo I 
deste edital; 

f.Projeto Básico a ser desenvolvido naquele equipamento público co-
munitário. 

 

6. ENTREGA E ABERTURA DO ENVELOPE 

O recebimento do envelope contendo a documentação exigida deverá 

ser encaminhado à Secretaria de Infraestrutura – SINFRA / Secretaria de 
Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 

e ser protocolizado no Protocolo Central, situado no Paço Municipal à 

Rua Maringá, 444, Centro.  
Identificando no rosto do envelope os seguintes dizeres “PROGRAMA 

QUEM AMA CUIDA – PROPOSTA DE COOPERAÇÃO”, as 

informações relacionadas ao prazo de entrega e abertura das propostas 
estão descritas na capa deste Edital. 

Os interessados deverão apresentar o envelope fechado, indicando o(s) 

LOTE(S) ao(s) qual (is) deseja concorrer, de forma a não permitir sua 
violação, até a data e hora estipuladas para a abertura dos envelopes, 

cada um deles correspondendo a uma fase do processo de Chamamento 

Público. Os envelopes dos participantes deverão ser identificados, 
conforme segue: 

PROGRAMA QUEM AMA CUIDA  

PROPOSTA DE COOPERAÇÃO 

À Secretaria de Infraestrutura – SINFRA / Secretaria de Desenvolvi-

mento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT  

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 07/2018  

LOTE(s): 

RAZÃO SOCI-

AL: CNPJ: 

REPRESEN-

TANTE: 

TELEFONE E E-MAIL: 

 

Se o objeto da adoção não estiver previsto no Anexo I deste edital o 
participante deverá indicar a localização exata do mesmo no conteúdo 

do envelope, devendo ser preenchido o campo “CHAMAMENTO 

PÚBLICO N° 07/2018 LOTE(s):” da capa do envelope com a infor-
mação: “não possui lote delimitado no anexo I”. 

 

Após encerrarem-se os prazos para entrega dos envelopes e de recursos, 
a COMISSÃO ESPECIAL DO PROGRAMA QUEM AMA CUIDA, 

será convocada para avaliação das propostas e documentos. 

7. DOS PROCEDIMENTOS 

O presente chamamento público reger-se-á pelo disposto neste Edital e 

em seus Anexos e pelas disposições da Lei Municipal 1.554 de 19 de 
junho de 2015 e decreto 1.720 de 16 de março de 2018 e demais legisla-

ções aplicáveis; 

Tipo de Chamamento Público: TERMO DE COOPERAÇÃO; 
Critério de julgamento: MELHOR PROPOSTA QUE ATENDA 

OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Os interessados na adesão ao Programa “Quem Ama Cuida” deverão 
atender este Edital de Chamamento Público expedido pelo Município de 

Primavera do Leste. 

 O procedimento de cooperação do Programa “Quem Ama Cuida” será 
gerenciado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – SINFRA e 

Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e 

Meio Ambiente. 

Dias: De segunda à sexta-feira 

Horários: Das 12h00min às 18h00min. 

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

(Protocolo Central) 

A RETIRADA DE EDITAIS PODERÁ SER FEITA PELA INTERNET 

PELO ENDEREÇO: 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento publico 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DEMAIS DOCUMENTOS 

Período: De 15 de junho de 2018 até 16 de julho de 2018. 

Horário: De segunda à sexta-feira das 12h00min às 18h00min. 

Local: Rua Maringá, 444 - Centro. Primavera do Leste – MT / Pro-

tocolo Central 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E DEMAIS DOCUMENTOS 

Data: 17 de julho de 2018. 

Horário: 14 h 

Local: Rua Curitiba, 414, 1º Andar – Centro. Primavera do Leste – 

MT 

Sala de Reuniões 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2018 

 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, Estado de Mato Grosso, 

através da Secretaria Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvimento da Indús-
tria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, em conformidade com a Lei 

Municipal 1.554 de 19 de junho de 2015 e decreto 1.720 de 16 de março de 

2018 e demais legislações aplicáveis, torna público a realização de CHA-

MAMENTO PÚBLICO, objetivando a celebração de TERMO DE COO-

PERAÇÃO do “Programa Quem Ama Cuida” as entidades da iniciativa 

privada, pessoas jurídicas de direito público ou privado que atuem no ramo 
empresarial, industrial, comercial ou de prestação de serviços e outras entida-

des atuantes no setor econômico, sociedade civil organizada, associação de 

moradores, sociedade de amigos de bairros, centros comunitários, clube de 
serviços, bem como de terceiros interessados, de acordo com as condições 

fixadas neste instrumento e seus anexos. 

1. DO OBJETO 

 O objeto deste Chamamento Público trata de instalações e/ou espaços de 

infraestrutura urbana destinada aos serviços públicos de educação, saúde, 
cultura, assistência social, esportes, lazer, segurança pública, mobilidade 

urbana e meio ambiente, disponíveis para cooperação onde o cooperante 

poderá: Reformar, mudar, conservar e recuperar conforme especificação de 
cada objeto. 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

A especificação de cada objeto está descrito no anexo I deste Chamamento 

Público. 

Não poderão ser adotadas as áreas que já foram objeto de adoção e estão com 
Termo de Cooperação vigente.  

Podem ser objeto de análise por parte da comissão julgadora Pontos de ônibus 

que não estejam especificadas no anexo I deste edital, devendo ser apresentado 
na proposta à localização exata do(s) Ponto(s) de ônibus, bem como projeto de 

Reforma, mudança, conservação ou recuperação pretendidos, ficando a critério 

da comissão julgadora a análise quanto a possibilidade de inclusão deste lote, 
onde será levado em consideração as legislações aplicáveis.  

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão aderir ao Programa “Quem ama Cuida” as entidades da iniciativa 

privada, Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado que atuem no ramo 

empresarial, industrial, comercial ou de prestação de serviços e outras entida-
des atuantes no setor econômico, Sociedade Civil Organizada, Associação de 

Moradores, Sociedade de Amigos de Bairros, Centros Comunitários, clube de 

serviços, bem como de terceiros interessados sendo que, os participantes 
deverão estar em situação regular com a Fazenda Municipal. 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

Os interessados poderão fazer a retirada do Edital bem como seus anexos 

compreendendo as especificações técnicas do(s) objeto(s): Na Internet, gratui-

tamente, no sitio eletrônico do Município de Primavera do Leste - MT - ende-
reço eletrônico no link “http://primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento-

publico.html”. 

O Edital completo bem como seus anexos também poderá ser retirado no 

protocolo central, sito à Rua Maringá, 444, de segunda a sexta- feira das 

12h00min às 18h00min. 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento
http://primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento-publico.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento-publico.html
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15. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O Município rejeitará a solicitação de cooperação que não cumprir as 

exigências estabelecidas neste Edital ou ainda que indicar equipamento 

público comunitário não passível de integração ao programa, à discri-

cionariedade do Município, ou cujo projeto não seja aprovado. 

O Termo de Cooperação terá vigência de no mínimo 12 meses, prorro-

gável por iguais períodos não inferiores á 12 meses, a critério das partes. 

O cooperante será o único responsável pela realização dos serviços 

descritos no respectivo Termo de Cooperação, bem como por quaisquer 

danos causados à Administração Pública Municipal e a terceiros por 

seus atos. 

Para execução dos serviços concebidos no projeto proposto, o coope-

rando deverá valer-se de pessoal próprio ou contratado de terceiros, 

inexistindo vínculo de qualquer natureza com a Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste. 

Deverá obedecer aos padrões de publicidade estabelecidos pelas Secre-

tarias de Infraestrutura e de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, 

Agricultura e Meio Ambiente; 

Deverá zelar pelo cumprimento da proposta constante no projeto apre-

sentado, sob pena de revogação do Termo de Cooperação. 

O descumprimento injustificado do projeto ou o abandono do equipa-

mento comunitário pelo interessado acarretarão na rescisão do Termo de 

Cooperação. 

No término ou na rescisão do termo de cooperação os móveis adquiri-

dos e as benfeitorias porventura erigidas no equipamento público comu-

nitário, serão incorporados ao Patrimônio do Município, não havendo 

por parte do cooperante, direito a qualquer indenização ou retenção de 

móveis ou por benfeitorias que nele realizar, salvo objetos destinados a 

fins exclusivo de publicidade, desde que fique comprovado não acarre-

tar quaisquer ônus ou prejuízo ao Município, sendo preciso apresenta-

ção de justificativa que passará pela aprovação da comissão julgadora 

estabelecida no artigo 5º, do Decreto nº 1.720 de 16 de março de 2018 e 

suas alterações. 

O Termo de Cooperação em momento algum concede qualquer tipo de 

uso à entidade cooperante a não ser aqueles já estabelecidos na legisla-

ção, principalmente no que diz respeito à concessão de uso ou permis-

são de uso. 

A cooperação não altera a natureza jurídica do bem de uso comum da 

população, nem autoriza qualquer exploração comercial ou uso particu-

lar do equipamento público comunitário objeto do termo de cooperação, 

ressalvado o disposto em Lei. 

O Termo de Cooperação poderá ser modificado mediante Termo Aditi-

vo por mútuo acordo entre as partes. 

O Termo de Cooperação poderá ser denunciado ou rescindido por 

acordo entre as partes a qualquer tempo, respeitando as responsabilida-

des das obrigações decorrentes do prazo de vigência. 

O controle e a fiscalização da execução do presente TERMO DE COO-

PERAÇÃO serão atribuições do Município de Primavera do Leste - 

MT, através das Secretarias de Infraestrutura e de Desenvolvimento da 

Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente. 

 

16. RELAÇÃO DOS ANEXOS 

 

ANEXO I - Lista os objetos  

ANEXO II- Tipos de publicidade. 
ANEXO III - Termo de Cooperação 

ANEXO I - LISTA DOS OBJETOS1 

LOTE LOCALIZAÇÃO 

1 Rua Maringá, 444 (Prefeitura Municipal) 

2 Av. Cuiabá (PSF VI) 

3 Av. São João Basto, Poncho verde 

4 Av. Coxília, 568 – Poncho Verde 

5 Rua Alegrete, Poncho Verde (Em frente ao nº 567) 

6 Av. Alcides Lazaretti, Poncho Verde (Em frente ao nº 382) 

7 
Av. Alcides Lazaretti, 96, Poncho Verde (Em frente à pra-

ça) 

 

8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

A Comissão Especial julgará se os proponentes estão aptos para concorre-
rem ao certame. 

Ao participante é facultada a participação no procedimento de abertura e 

julgamento dos envelopes na data e hora especificados na capa do Edital. 
 

9. DA DESCONSIDERAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Será desconsiderada a proposta apresentada em desconformidade com o 
Edital, bem como objeto Público não passível de adoção. 

 

10. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão apreciadas pela Comissão Especial que avaliará o 

cumprimento dos quesitos bem como elegerá a proposta que melhor aten-
der aos interesses do Município. 

No anexo I estão estabelecidos os objetos, que poderão ser adotados pelos 

proponentes, contudo, caso o objeto pretendido não conste no Anexo I, o 
proponente poderá especificar na proposta apresentada o local exato do(s) 

Ponto(s) de ônibus que será objeto de análise, e uma vez sendo aceito a 

proposta passará a integrar o Anexo I com lote específico.  
Além dos critérios de analise já propostos o proponente poderá apresentar 

outros benefícios ou características, que também serão apreciadas pela 

comissão julgadora. 
Serão critérios de avaliação, no que couberem, os 

seguintes quesitos quanto da adaptação do projeto: 

a)As pessoas portadoras de necessidades especiais; 

b)As pessoas idosas e às crianças. 

c)Maior quantidade de utilidades reversíveis ao patrimônio público; 

d)Menor prazo para a implantação do projeto e maior prazo de sua manu-
tenção; 

e) Menor impacto visual oferecido pelos componentes visuais 
de publicidade. 

No caso de empate, os interessados serão convidados a consorciar-se nas 
intervenções sobre aquele objeto, caso não haja consenso será realizado um 

sorteio em data, hora e local divulgado através do Diário Oficial do Muni-

cípio. 
A decisão de escolha do adotante será lavrada em ata e será publicada no 

Diário Oficial do Município.  

Uma vez aprovado o projeto a ser desenvolvido, será lavrado Termo de 
Cooperação, e publicado seu extrato no Diário Oficial do Município. 

A Prefeitura Municipal através das Secretarias de Infraestrutura e de 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 
reservará o direito de solicitar esclarecimentos e determinar alterações das 

propostas apresentadas, para que atendam os interesses da administração 

Municipal. 
 

11. DO TERMO DE COOPERAÇÃO 

Os credenciados habilitados no Chamamento Público, responsáveis por 

aquele equipamento público comunitário que será objeto do Termo de 

Cooperação e que gerará o direito de uso de publicidade, deverão firmar 
Termo de Cooperação relativo ao Programa Quem Ama Cuida, conforme 

Minuta de Termo de Cooperação presente no Anexo III, com a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, 
Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, nos termos do Decreto Municipal 

Nº 1.720 de 16 de março de 2018. 

 

12. DAS PENALIDADES 

As entidades que objetivem participar do Programa deverão zelar pelo 
cumprimento da proposta constante no projeto apresentado, sob pena de 

revogação do Termo de Cooperação. O descumprimento injustificado do 

projeto ou o abandono do equipamento comunitário pelo interessado 
acarretarão a rescisão do Termo de Cooperação. 

 

13. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Da decisão poderá ser interposto recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

corridos, contados de sua publicação, dirigido aos Secretários Municipais 
de Infraestrutura e de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultu-

ra e Meio Ambiente, que responderão isoladamente, dentro da sua área de 

atuação, levando em consideração o objeto do recurso. 

14.DO PRAZO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS 

O prazo máximo para início dos trabalhos de intervenção nos objetos 

oferecidos será de 5 (cinco) dias, contatos da assinatura do Termo de 
Cooperação. 
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ANEXO III 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 00/2018 

Termo de Cooperação que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PRI-

MAVERA DO LESTE e (nome empresa), para cooperação do “PRO-

GRAMA QUEM AMA CUIDA”, Governo e sociedade com interesses 
mútuos. 

 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, por sua PRE-

FEITURA MUNICIPAL inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

01.974.088/0001-05, com sede no Paço Municipal, sito à Rua Maringá, 

444, Centro, neste ato representada pelos seus Secretários de Infraestrutu-
ra (nome do secretário) e de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, 

Agricultura e Meio Ambiente (nome do secretário), e do outro lado a 

(nome empresa), representada pelo(a) Senhor(a) (nome), residente e 
domiciliado à (endereço completo), portador da Cédula de Identidade nº, 

titular, devidamente autorizado, nos termos da Lei, firmam o presente 

TERMO DE COOPERAÇÃO de conformidade com as cláusulas seguin-
tes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO tem como objeto adoção do 

(especificação), pela (nome empresa), conforme projeto apresentado e 
aprovado pela Comissão Julgadora. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS 

Promover a participação da sociedade na urbanização, nos cuidados e na 

manutenção de equipamentos urbanos comunitários do Município de 

Primavera do Leste, em conjunto com o Poder Público Municipal; 
Conscientizar a população de que a preservação dos equipamentos urba-

nos comunitários de que trata esta Lei passa pela colaboração da socieda-

de ao Poder Público Municipal; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE. 

Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – 

MT: 

a.Fornecer dados e informações para elaboração e execução do projeto; 
b.Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto proposto; 

c.Acompanhar o cumprimento deste Termo de Cooperação; 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO COOPERANTE 

O cooperante será o único responsável pela realização dos serviços descri-

tos no respectivo Termo de Cooperação, bem como por quaisquer danos 
causados à Administração Pública Municipal e a terceiros por seus atos. 

Para execução dos serviços concebidos no projeto proposto, o cooperante 

deverá valer-se de pessoal próprio ou contratado de terceiros, inexistindo 
vínculo de qualquer natureza com a Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste. 

Deverá obedecer aos padrões de publicidade estabelecidos pela Secretaria 
de Infraestrutura – SINFRA e pela Secretaria de Desenvolvimento da 

Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente; 

Deverá zelar pelo cumprimento da proposta constante no projeto apresen-
tado, sob pena de revogação do Termo de Cooperação. 

O descumprimento injustificado do projeto ou o abandono do equipamen-

to comunitário pelo interessado acarretarão na rescisão do Termo de 
Cooperação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Não há nenhum ato previsto neste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNI-

CA que acarrete despesa para a Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste. 

8 Av. Florianópolis, 1733 

9 Av. Florianópolis, 1421 

10 Av. Florianópolis, 1139 (muro do Cemitério Municipal) 

11 Av. Florianópolis (Frente Maná Gás) 

12 Rua Guiratinga, 333 (murão próximo a Igreja da Av. Ipê) 

13 Av. Ipê, 142 

14 Av. Califórnia, Primavera III (lado da Cotrimac) 

15 Av. Califórnia, Primavera III (Frente Pão e Cia) 

16 Rua Jaboticabeira, 1095, Primavera III 

17 Av. Califórnia, Buritis, esquina com Rua Limoeiro 

18 Rua Sucupira, Buritis, esquina com rua Babaçú 

19 Av. Carnaúba, Buritis, esquina com Rua Laranjeiras 

20 Av. Carnaúba, Buritis, esquina com Rua Cerejeira 

21 Av. Carnaúba, Buritis, esquina com Rua Seringueira 

22 
Av. dos Trabalhadores, Buritis (ao lado da Buritis Incorporado-

ra) 

23 Guterres, (Escola da Praça). 

24 Quadra 01 Lote 04, Tuiuiu 

25 Tuiuiu, ao lado da escola Nossa Senhora Aparecida. 

26 Av. Cuiabá – em frente ao Simarelli. 

27 
Av. Cuiabá – 2770 – Muro branco esq. com a Rua Barra do 

Garças. 

28 Muro do Condomínio Cidade Jardim – 533 – Rua Guiratinga. 

29 Rua Guiratinga – Vila Romana. 

30 Av. Ipê – Muro do ESFX – IDA. 

31 Av. Ipê prox. Igreja – VOLTA. 

32 Av. dos Trabalhadores em frente a Rua Galileu Galilei. 

33 Rua Macaúba – 617 – PVA 3. 

34 Av. Califórnia esq. com Rua Jatobá – Feira – PVA 3. 

35 R. Sucupira esq. com Rua Açaizeiros – Buritis. 

36 R. Sucupira esq. com Av. Carnaúba – Buritis. 

37 Av. Carnaúba esq. com Rua Butiá – Buritis. 

38 Av. dos Trabalhadores esq. com Av. Pupunha – Buritis. 

39 Rua Colibri esq. com Rua Inês Viecilli – Tuiuiú. 

40 ao lado Q.3 Lt. 28, 212,  – Guterres. 

41 Q.9 Lt. 24 - Esquina - Guterres. 

42 Q.15 Lt 23 - Guterres. 

43 Q.17 Lt 18 - Guterres. 

44 Praça de esportes - Guterres. 

45 Q.6 Lt.40 - Guterres. 

46 Av. São Paulo esq. com Rua Alzira Viecilli - Tuiuiú. 

47 Av. do Comércio – Posto BR. 

48 Rua C esq. com Rua G – Distrito Industrial 

49 Av. das Industrias – Portão Nativa esq. com Rua E. 

50 Av. São Paulo Cargill 

ANEXO II 

PUBLICIDADE 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2018 

Programa Quem Ama Cuida 

 

Regido pela Lei Municipal 1.554 de 19 de junho de 2015 e decreto 1.720 

de 16 de 

março de 2018 e demais legislações aplicáveis. 

Tipo: TERMO DE COOPERAÇÃO - MELHOR PROPOSTA 

QUE ATENDA OS 

INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Objeto: O objeto deste Chamamento Público trata de instalações e/ou 
espaços de infraestrutura urbana destinada aos serviços públi-

cos de educação, saúde, cultura, assistência social, esportes, 

lazer, segurança pública e mobilidade urbana e meio ambiente, 
disponíveis para cooperação onde o cooperante poderá: Re-

formar, mudar, conservar e recuperar conforme especificação 

de cada objeto. (Lago Municipal) 

 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTEN-

ÇÃO DESTE EDITAL. 

Dias: De segunda à sexta-feira 

Horários: Das 12h00min às 18h00min. 

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

(Protocolo Central) 

A RETIRADA DE EDITAIS PODERÁ SER FEITA PELA INTER-

NET PELO ENDEREÇO: 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento publico 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DEMAIS DOCUMENTOS 

Período: De 15 de junho de 2018 até 16 de julho de 2018. 

Horário

: 

De segunda à sexta-feira das 12h00min às 18h00min. 

Local: Rua Maringá, 444 - Centro. Primavera do Leste – MT / 

Protocolo Central 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E DEMAIS DOCUMENTOS 

Data: 17 de julho de 2018. 

Horário: 14 h 

Local: Rua Curitiba, 414, 1º Andar – Centro. Primavera do Leste 

– MT 

Sala de Reuniões 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2018 

 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, Estado de Mato 
Grosso, através da Secretaria Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvi-

mento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, em con-

formidade com a Lei Municipal 1.554 de 19 de junho de 2015 e decreto 
1.720 de 16 de março de 2018 e demais legislações aplicáveis, torna 

público a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, objetivando a 

celebração de TERMO DE COOPERAÇÃO do “Programa Quem 

Ama Cuida” as entidades da iniciativa privada, pessoas jurídicas de 

direito público ou privado que atuem no ramo empresarial, industrial, 

comercial ou de prestação de serviços e outras entidades atuantes no 
setor econômico, sociedade civil organizada, associação de moradores, 

sociedade de amigos de bairros, centros comunitários, clube de serviços, 

bem como de terceiros interessados, de acordo com as condições fixadas 
neste instrumento e seus anexos. 

1. DO OBJETO 

O objeto deste Chamamento Público trata de instalações e/ou espaços de 

infraestrutura urbana destinada aos serviços públicos de educação, 

saúde, cultura, assistência social, esportes, lazer, segurança pública, 
mobilidade urbana e meio ambiente, disponíveis para cooperação onde o 

cooperante poderá: Reformar, mudar, conservar, recuperar e construir 

conforme especificação de cada objeto. 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 
A especificação de cada objeto está descrito no anexo I deste Chama-

mento Público, separados por itens que serão desenvolvidos dentro dos 

seus respectivos lotes. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO terá vigência de (quantidade de 
meses), podendo ser prorrogado por acordo mútuo entre as partes por iguais 

períodos não inferiores a 12 (doze) meses, contado a partir a assinatura deste 

termo. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DENÚNCIAS E RESCISÃO 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO poderá ser denunciado ou rescin-
dido por acordo entre as partes a qualquer tempo, respeitando as responsabi-

lidades das obrigações decorrentes do prazo de vigência. 

No término ou na rescisão do termo de cooperação os móveis adquiridos e 
as benfeitorias porventura erigidas no equipamento público comunitário, 

serão incorporados ao Patrimônio do Município, não havendo por parte do 

cooperante, direito a qualquer indenização ou retenção de móveis ou por 
benfeitorias que nele realizar, salvo objetos destinados a fim exclusivo de 

publicidade, desde que fique comprovado não acarretar quaisquer ônus ou 

prejuízo ao Município, sendo preciso apresentação de justificativa que 
passará pela aprovação da comissão julgadora estabelecida no artigo 5º, do 

Decreto nº 1.720 de 16 de março de 2018 e suas alterações. 

Este Termo de Cooperação em momento algum concede qualquer tipo de uso 

à entidade cooperante a não ser aqueles já estabelecidos na legislação, prin-

cipalmente no que diz respeito à concessão de uso ou permissão de uso. 

A cooperação não altera a natureza jurídica do bem de uso comum da popu-
lação, nem autoriza qualquer exploração comercial ou uso particular do 

equipamento público comunitário objeto do termo de cooperação, ressalvado 

o disposto em Lei. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA ADIÇÃO 

O presente Termo de Cooperação poderá ser modificado mediante Termo 

Aditivo por mútuo acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

O controle e a fiscalização da execução do presente TERMO DE COOPE-

RAÇÃO serão atribuições do Município de Primavera do Leste/MT, através 
da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, 

Comércio, Agricultura e Meio Ambiente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT se compromete a man-

dar publicar como condição de eficácia, o extrato do presente TERMO DE 
COOPERAÇÃO e de seus eventuais aditamentos, no Diário Oficial Do 

Município, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua assi-

natura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Os casos omissos e dúvidas que surgirem na execução do presente TERMO 
DE COOPERAÇÃO serão resolvidos de comum acordo pelas partes, ficando 

eleito o Foro da Comarca de Primavera do Leste – MT, para dirimir as 

questões na esfera jurídica. 
E, por estarem justas e acordadas as partes convenientes, firma este TERMO 

DE COOPERAÇÃO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 

duas testemunhas que abaixo subscrevem. 
 

 

Primavera do Leste - MT, (data). 
 

 

(secretário) 

Secretário de Infraestrutura 

 

 

(secretário) 

Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio 

Ambiente 
 

 

(responsável pela empresa) 

(nome empresa) 

 

 

 

TESTEMUNHA:  

CPF: 

RG: 

 

TESTEMUNHA:  

CPF: 

RG: 
 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento
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Após encerrarem-se os prazos para entrega dos envelopes e de recursos, 

a COMISSÃO ESPECIAL DO PROGRAMA QUEM AMA CUIDA, 
será convocada para avaliação das propostas e documentos. 

 

7. DOS PROCEDIMENTOS 

O presente chamamento público reger-se-á pelo disposto neste Edital e 

em seus Anexos e pelas disposições da Lei Municipal 1.554 de 19 de 
junho de 2015 e decreto 1.720 de 16 de março de 2018 e demais legisla-

ções aplicáveis; 

Tipo de Chamamento Público: TERMO DE COOPERAÇÃO; 
Critério de julgamento: MELHOR PROPOSTA QUE ATENDA 

OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Os interessados na adesão ao Programa “Quem Ama Cuida” deverão 
atender este Edital de Chamamento Público expedido pelo Município de 

Primavera do Leste. 

O procedimento de cooperação do Programa “Quem Ama Cuida” será 
gerenciado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – SINFRA e 

Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e 

Meio Ambiente. 

 

8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

A Comissão Especial julgará se os proponentes estão aptos para concor-

rerem ao certame. 

Ao participante é facultada a participação no procedimento de abertura e 
julgamento dos envelopes na data e hora especificados na capa do 

Edital. 

 

9. DA DESCONSIDERAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 Será desconsiderada a proposta apresentada em desconformidade 
com o Edital, bem como objeto Público não passível de adoção. 

  

10. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão apreciadas pela Comissão Especial que avaliará o 

cumprimento dos quesitos bem como elegerá a proposta que melhor 
atender aos interesses do Município. 

No anexo I estão estabelecidos os objetos e itens que poderão ser adota-

dos pelos proponentes.  
Além dos critérios de analise já propostos o proponente poderá apresen-

tar outros benefícios ou características, que também serão apreciadas 

pela comissão julgadora. 
Serão critérios de avaliação, no que couberem, os seguintes quesitos 

quanto da adaptação do projeto: 

a)As pessoas portadoras de necessidades especiais; 

b)As pessoas idosas e às crianças. 

c)Maior quantidade de utilidades reversíveis ao patrimônio público; 

d)Menor prazo para a implantação do projeto e maior prazo de sua 
manutenção; 

e)Menor impacto visual oferecido pelos componentes visuais de publici-
dade. 

No caso de empate, os interessados serão convidados a consorciar-se nas 

intervenções sobre aquele objeto, caso não haja consenso será realizado 
um sorteio em data, hora e local divulgado através do Diário Oficial do 

Município. 

A decisão de escolha do adotante será lavrada em ata e será publicada no 
Diário Oficial do Município.  

Uma vez aprovado o projeto a ser desenvolvido, será lavrado Termo de 

Cooperação, e publicado seu extrato no Diário Oficial do Município. 
A Prefeitura Municipal através das Secretarias de Infraestrutura e de 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 

reservará o direito de solicitar esclarecimentos e determinar alterações das 
propostas apresentadas, para que atendam os interesses da administração 

Municipal. 

 

11. DO TERMO DE COOPERAÇÃO 

 Os credenciados habilitados no Chamamento Público, responsáveis por 
aquele equipamento público comunitário que será objeto do Termo de 

Cooperação e que gerará o direito de uso de publicidade, deverão firmar 

Termo de Cooperação relativo ao Programa Quem Ama Cuida, confor-
me Minuta de Termo de Cooperação presente no Anexo III, com a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvimento 

da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, nos termos do 

Decreto Municipal Nº 1.720 de 16 de março de 2018. 

Não poderão ser adotadas as áreas que já foram objeto de adoção e estão 

com Termo de Cooperação vigente.  
Não podem ser objeto de análise por parte da comissão julgadora lotes ou 

itens que não estejam especificadas no anexo I deste edital.  

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão aderir ao Programa “Quem ama Cuida” as entidades da iniciativa 
privada, Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado que atuem no 

ramo empresarial, industrial, comercial ou de prestação de serviços e 

outras entidades atuantes no setor econômico, Sociedade Civil Organizada, 
Associação de Moradores, Sociedade de Amigos de Bairros, Centros 

Comunitários, clube de serviços, bem como de terceiros interessados sendo 

que, os participantes deverão estar em situação regular com a Fazenda 
Municipal. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

Os interessados poderão fazer a retirada do Edital bem como seus anexos 

compreendendo as especificações técnicas do(s) objeto(s): Na Internet, 

gratuitamente, no sitio eletrônico do Município de Primavera do Leste - 

MT - endereço eletrônico no link 

“http://primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento-publico.html”. 
O Edital completo bem como seus anexos também poderá ser retirado no 

protocolo central, sito à Rua Maringá, 444, de segunda a sexta- feira das 

12h00min às 18h00min. 
 

5. DA DOCUMENTAÇÃO 

O Envelope deverá conter: 

a.Carta de Apresentação, que se destina a apresentação da empresa, dos 
projetos e demais documentos bem como os lotes e itens pretendidos. 

b.Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado e 

no caso de Sociedades por Ações ou Associações, acompanhadas de prova 
da diretoria em exercício; 

c.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

d.Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal; 

e.Indicação do equipamento público comunitário de seu interesse identifi-
cado pelo número do lote, nome e quantidade de itens; 

f.Projeto Básico a ser desenvolvido naquele equipamento público comuni-
tário, bem como a forma de utilização da marca. 

 

6. ENTREGA E ABERTURA DO ENVELOPE 

O recebimento do envelope contendo a documentação exigida deverá ser 
encaminhado à Secretaria de Infraestrutura – SINFRA / Secretaria de 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente e 

ser protocolizado no Protocolo Central, situado no Paço Municipal à Rua 
Maringá, 444, Centro.  

Identificando no rosto do envelope os seguintes dizeres “PROGRAMA 

QUEM AMA CUIDA – PROPOSTA DE COOPERAÇÃO”, as infor-
mações relacionadas ao prazo de entrega e abertura das propostas estão 

descritas na capa deste Edital. 

Os interessados deverão apresentar o envelope fechado, indicando o(s) 
LOTE(S) ao(s) qual (is) deseja concorrer, de forma a não permitir sua 

violação, até a data e hora estipuladas para a abertura dos envelopes, cada 

um deles correspondendo a uma fase do processo de Chamamento Público. 
Os envelopes dos participantes deverão ser identificados, conforme segue: 
 

PROGRAMA QUEM AMA CUIDA  

PROPOSTA DE COOPERAÇÃO 

À Secretaria de Infraestrutura – SINFRA / Secretaria de Desenvolvimen-

to da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT  

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 08/2018  

LOTE(s): 

ITENS: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: REPRE-

SENTANTE: 

TELEFONE E E-MAIL: 

 

http://primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento-publico.html
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LOTE 011 

 

 

LOTE 01 

Itens  Especificação 

01 a 15 Banco sem encosto 

16 a 20 Lixeiras 

21 Relógio 

22 a 23 Coletor Resíduo Animal 

24 a 28 Ipês 

 

1 Lotes em verde estão indisponíveis para adoção 

e/ou já foram adotados 

 

 

12. DAS PENALIDADES 

As entidades que objetivem participar do Programa deverão zelar pelo 

cumprimento da proposta constante no projeto apresentado, sob pena de 

revogação do Termo de Cooperação. O descumprimento injustificado do 
projeto ou o abandono do equipamento comunitário pelo interessado 

acarretarão a rescisão do Termo de Cooperação. 

 

13. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Da decisão poderá ser interposto recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, contados de sua publicação, dirigido aos Secretários Municipais 

de Infraestrutura e de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultu-

ra e Meio Ambiente, que responderão isoladamente, dentro da sua área de 
atuação, levando em consideração o objeto do recurso. 

 

14. DO PRAZO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS 

O prazo máximo para início dos trabalhos de intervenção nos objetos 

oferecidos será de 5 (cinco) dias, contatos da assinatura do Termo de 
Cooperação. 

 

15. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Município rejeitará a solicitação de cooperação que não cumprir as 

exigências estabelecidas neste Edital ou ainda que indicar equipamento 
público comunitário não passível de integração ao programa, à discriciona-

riedade do Município, ou cujo projeto não seja aprovado. 

O Termo de Cooperação terá vigência de no mínimo 12 meses, prorrogável 
por iguais períodos não inferiores á 12 meses, a critério das partes. 

O cooperante será o único responsável pela realização dos serviços descri-

tos no respectivo Termo de Cooperação, bem como por quaisquer danos 
causados à Administração Pública Municipal e a terceiros por seus atos. 

Para execução dos serviços concebidos no projeto proposto, o cooperando 

deverá valer-se de pessoal próprio ou contratado de terceiros, inexistindo 
vínculo de qualquer natureza com a Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste. 

Deverá obedecer aos padrões de publicidade estabelecidos pelas Secretari-
as de Infraestrutura e de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agri-

cultura e Meio Ambiente; 

Deverá zelar pelo cumprimento da proposta constante no projeto apresen-

tado, sob pena de revogação do Termo de Cooperação. 

O descumprimento injustificado do projeto ou o abandono do equipamento 

comunitário pelo interessado acarretarão na rescisão do Termo de Coopera-
ção. 

No término ou na rescisão do termo de cooperação os móveis adquiridos e 

as benfeitorias porventura erigidas no equipamento público comunitário, 
serão incorporados ao Patrimônio do Município, não havendo por parte do 

cooperante, direito a qualquer indenização ou retenção de móveis ou por 

benfeitorias que nele realizar, salvo objetos destinados a fins exclusivo de 
publicidade, desde que fique comprovado não acarretar quaisquer ônus ou 

prejuízo ao Município, sendo preciso apresentação de justificativa que 
passará pela aprovação da comissão julgadora estabelecida no artigo 5º, do 

Decreto nº 1.720 de 16 de março de 2018 e suas alterações. 

O Termo de Cooperação em momento algum concede qualquer tipo de uso 
à entidade cooperante a não ser aqueles já estabelecidos na legislação, 

principalmente no que diz respeito à concessão de uso ou permissão de uso. 

A cooperação não altera a natureza jurídica do bem de uso comum da 
população, nem autoriza qualquer exploração comercial ou uso particular 

do equipamento público comunitário objeto do termo de cooperação, 

ressalvado o disposto em Lei. 
O Termo de Cooperação poderá ser modificado mediante Termo Aditivo 

por mútuo acordo entre as partes. 

O Termo de Cooperação poderá ser denunciado ou rescindido por acordo 
entre as partes a qualquer tempo, respeitando as responsabilidades das 

obrigações decorrentes do prazo de vigência. 

O controle e a fiscalização da execução do presente TERMO DE COOPE-
RAÇÃO serão atribuições do Município de Primavera do Leste - MT, 

através das Secretarias de Infraestrutura e de Desenvolvimento da Indús-

tria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente. 
 

16. RELAÇÃO DOS ANEXOS 

 

ANEXO I - Lista dos Itens de acordo com cada lote.  

ANEXO II- Especificação dos itens. 
ANEXO III - Termo de Cooperação. 
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LOTE 04 

 

 

LOTE 04 

Itens  Especificação 

01 a 05 Bancos com encosto 

06 a 09 Lixeiras 

10 a 11 Pergolados 

12 a 13 Coletor de Resíduo Animal 

14 a 18 Ipês 

LOTE 05 

 

 

LOTE 05 

Itens  Especificação 

01 a 06 Bancos com encosto 

07 a 12 Lixeiras 

13 Bebedouro 

14 a 15 Coletor de Resíduo Animal 

16 a 20 Ipês 

 

 

 

LOTE 02 

 

LOTE 02 

Itens  Especificação 

01 a 04 Lixeiras 

05 Bebedouro 

06 a 07 Coletor de Resíduo Animal 

08 a 12 Ipês 

LOTE 03 

 

 

LOTE 03 

Itens  Especificação 

01 a 36 Bancos com encosto 

37 a 47 Lixeiras 

48 Bebedouro 

49 Relógio 

50 a 62 Pergolados 

63 Playground 

64 a 65 Coletor de Resíduo Animal 

66 a 70 Ipês 

 

 

 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  13 de Junho de 2018 • Edição 1270  • Ano XII  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 07 

Itens  Especificação 

01 a 06 Bancos com encosto 

07 a 11 Lixeiras 

12 Bebedouro 

13 a 14 Coletor de Resíduo Animal 

15 a 19 Ipês 

LOTE 08 

 

 

LOTE 08 

Itens  Especificação 

01 a 08 Bancos com encosto 

09 a 14 Lixeiras 

15 a 18 Pergolado 

19 a 20 Coletor de Resíduo Animal 

21 a 25 Ipês 

LOTE 09 

 

 

 

 

 

LOTE 06 

 

 

LOTE 06 

Itens  Especificação 

01 a 04 Bancos com encosto 

05 a 10 Lixeiras 

11 Pergolado 

12 a 13 Coletor de Resíduo Animal 

14 a 18 Ipês 

LOTE 07 
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c) Lixeira 

 

 

 

 

 

LOTE 09 

Itens  Especificação 

01 a 10 Bancos com encosto 

11 a 18 Lixeiras 

19 Bebedouro 

20 Relógio 

21 Pergolado 

22 a 23 Coletor de Resíduo Animal 

24 a 28 Ipês 

 

ANEXO II 

ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS  

 

a) Banco com Encosto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  13 de Junho de 2018 • Edição 1270  • Ano XII  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A publicidade será inserida em uma das colunas do pergolado por meio de 

uma placa medindo 1,00m de altura por 0,30m de largura, devendo conter 

a logo e o nome da empresa cooperante acompanhada do brasão oficial da 

prefeitura e o nome do programa "Quem Ama Cuida". 

f) Playground 

 

 

 

A publicidade será inserida em uma das colunas do pergolado por meio de 

uma placa medindo 0,80m de altura por 1,00m de largura, devendo conter 

a logo e o nome da empresa cooperante acompanhada do brasão oficial da 

prefeitura e o nome do programa "Quem Ama Cuida". 

g) Coletores de resíduos animais 

 

 

 

A publicidade será inserida em um dos lados do cesto de lixo, devendo 

conter a logo e o nome da empresa cooperante acompanhada do brasão 

oficial da prefeitura e o nome do programa "Quem Ama Cuida". 

d) Relógio 

 

A publicidade será inserida no corpo do relógio, devendo conter a logo e o 

nome da empresa cooperante acompanhada do brasão oficial da prefeitura e 

o nome do programa "Quem Ama Cuida". 

e) Pergolado 
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A publicidade será inserida em um dos lados da grade de proteção, deven-

do conter a logo e o nome da empresa cooperante acompanhada do brasão 

oficial da prefeitura e o nome do programa "Quem Ama Cuida". 

h) Bebedouro 

 

 

 

 

 

A publicidade será inserida na parte inferior do bebedouro por meio de 

uma placa, devendo conter a logo e o nome da empresa cooperante acom-

panhada do brasão oficial da prefeitura e o nome do programa "Quem 

Ama Cuida". 

 

 

 

A publicidade será inserida na parte superior da placa, devendo conter a logo 

e o nome da empresa cooperante acompanhada do brasão oficial da prefeitu-

ra e o nome do programa "Quem Ama Cuida". 

h) Ipês 

 

 

(Mudas de Ipês com no mínimo 2,00m de altura, com grades de proteção) 
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Este Termo de Cooperação em momento algum concede qualquer tipo de 

uso à entidade cooperante a não ser aqueles já estabelecidos na legislação, 

principalmente no que diz respeito à concessão de uso ou permissão de 

uso. 
A cooperação não altera a natureza jurídica do bem de uso comum da 

população, nem autoriza qualquer exploração comercial ou uso particular 

do equipamento público comunitário objeto do termo de cooperação, 
ressalvado o disposto em Lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ADIÇÃO 

O presente Termo de Cooperação poderá ser modificado mediante Termo 

Aditivo por mútuo acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

O controle e a fiscalização da execução do presente TERMO DE COO-

PERAÇÃO serão atribuições do Município de Primavera do Leste/MT, 
através da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvimento da 

Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT se compromete a 

mandar publicar como condição de eficácia, o extrato do presente TER-
MO DE COOPERAÇÃO e de seus eventuais aditamentos, no Diário 

Oficial Do Município, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data 

de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Os casos omissos e dúvidas que surgirem na execução do presente TER-
MO DE COOPERAÇÃO serão resolvidos de comum acordo pelas partes, 

ficando eleito o Foro da Comarca de Primavera do Leste – MT, para 

dirimir as questões na esfera jurídica. 
E, por estarem justas e acordadas as partes convenientes, firma este 

TERMO DE COOPERAÇÃO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na 

presença de duas testemunhas que abaixo subscrevem. 
 

Primavera do Leste - MT, (data). 

 

(secretário) 

Secretário de Infraestrutura 

 

(secretário) 

Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e 

Meio Ambiente 

 

(responsável pela empresa) 

(nome empresa) 

 

TESTEMUNHA:  

CPF: 

RG: 

 

TESTEMUNHA:  

CPF: 

RG: 
 

 

ANEXO III 

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 00/2018 

 

Termo de Cooperação que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PRIMA-

VERA DO LESTE e (nome empresa), para cooperação do “PROGRAMA 

QUEM AMA CUIDA”, Governo e sociedade com interesses mútuos. 

 
O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, por sua PREFEI-

TURA MUNICIPAL inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.974.088/0001-05, 

com sede no Paço Municipal, sito à Rua Maringá, 444, Centro, neste ato 
representada pelos seus Secretários de Infraestrutura (nome do secretário) e 

de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente 

(nome do secretário), e do outro lado a (nome empresa), representada pelo 
(a) Senhor (a) (nome), residente e domiciliado à (endereço completo), porta-

dor da Cédula de Identidade nº, titular, devidamente autorizado, nos termos 

da Lei, firmam o presente TERMO DE COOPERAÇÃO de conformidade 
com as cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO tem como objeto adoção do (espe-

cificação), pela (nome empresa), conforme projeto apresentado e aprovado 

pela Comissão Julgadora. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS 

Promover a participação da sociedade na urbanização, nos cuidados e na 
manutenção de equipamentos urbanos comunitários do Município de Prima-

vera do Leste, em conjunto com o Poder Público Municipal; 

Conscientizar a população de que a preservação dos equipamentos urbanos 
comunitários de que trata esta Lei passa pela colaboração da sociedade ao 

Poder Público Municipal; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. 

Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – 
MT: 

a.Fornecer dados e informações para elaboração e execução do projeto; 

b.Fiscalizar e acompanhar a execução do projeto proposto; 
c.Acompanhar o cumprimento deste Termo de Cooperação; 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO COOPERANTE 

O cooperante será o único responsável pela realização dos serviços descritos 

no respectivo Termo de Cooperação, bem como por quaisquer danos causa-

dos à Administração Pública Municipal e a terceiros por seus atos. 
Para execução dos serviços concebidos no projeto proposto, o cooperante 

deverá valer-se de pessoal próprio ou contratado de terceiros, inexistindo 

vínculo de qualquer natureza com a Prefeitura Municipal de Primavera do 
Leste. 

Deverá obedecer aos padrões de publicidade estabelecidos pela Secretaria de 

Infraestrutura – SINFRA e pela Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, 
Comércio, Agricultura e Meio Ambiente; 

Deverá zelar pelo cumprimento da proposta constante no projeto apresenta-

do, sob pena de revogação do Termo de Cooperação. 
O descumprimento injustificado do projeto ou o abandono do equipamento 

comunitário pelo interessado acarretarão na rescisão do Termo de Coopera-
ção. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Não há nenhum ato previsto neste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

que acarrete despesa para a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO terá vigência de (quantidade de 

meses), podendo ser prorrogado por acordo mútuo entre as partes por iguais 
períodos não inferiores a 12 (doze) meses, contado a partir a assinatura deste 

termo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DENÚNCIAS E RESCISÃO 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO poderá ser denunciado ou rescin-

dido por acordo entre as partes a qualquer tempo, respeitando as responsabi-
lidades das obrigações decorrentes do prazo de vigência. 

No término ou na rescisão do termo de cooperação os móveis adquiridos e 

as benfeitorias porventura erigidas no equipamento público comunitário, 
serão incorporados ao Patrimônio do Município, não havendo por parte do 

cooperante, direito a qualquer indenização ou retenção de móveis ou por 

benfeitorias que nele realizar, salvo objetos destinados a fim exclusivo de 
publicidade, desde que fique comprovado não acarretar quaisquer ônus ou 

prejuízo ao Município, sendo preciso apresentação de justificativa que 

passará pela aprovação da comissão julgadora estabelecida no artigo 5º, do 
Decreto nº 1.720 de 16 de março de 2018 e suas alterações. 

 
 
 

Lei Municipal Nº 1433 de 23 de Abril de 2014 

EDITAL Nº 01/2018 

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR 2018/2019 

PRIMAVERA DO LESTE - MT 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PRIMAVERA DO LES-

TE - MT, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei Federal Lei Nº 
8.069, de 13 de julho de 1990(Estatuto da Criança e do Adolescente) e Lei 

Municipal nº. 1433 de 23 de abril de 2014. O Colegiado e a Comissão de 

conselheiros do CMDCA, instituída pela Resolução N° 11/2018 abrem as 
inscrições para Eleição Suplementar ao cargo de Conselheiro (a) Tutelar 

para atuarem no Conselho Tutelar deste Município, e dá outras providen-

cias. 

1. DO CARGO E DAS VAGAS  

 

1.1 A função é de conselheiro Tutelar, estando aberta vaga para conselhei-
ro tutelar para suprir as necessidades do Conselho Tutelar.  

1.2 Os candidatos serão considerados suplentes, seguindo a ordem decres-

cente de votação com mandato especial até 10/01/2020. 

 

EDITAL / ELEIÇÃO 
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6.2. Compete aos membros do Conselho Municipal de Defesa da Criança 

e Adolescente:  

a) Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade 

à relação dos candidatos inscritos;  
b) Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não 

atendam os requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante; 

 c) Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para 
apresentação de defesa; 

 d) Decidir, em primeira instância administrativa, acerca da impugnação 

das candidaturas, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmen-
te arroladas, determinar a juntada de documentos e a realização de outras 

diligências;  

e) Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da 
campanha aos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão 

compromisso de respeitá-las, sob pena de indeferimento do registro da 

candidatura, sem prejuízo da imposição das sanções previstas na legisla-
ção local;  

f) Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que consti-

tuam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua 
ordem;  

g) Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de 

impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação; 
 h) Escolher e divulgar os locais de votação e apuração de votos; 

 i) Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da vota-

ção; 
 j) Notificar o Ministério Público, com a antecedência devida, de todas as 

etapas do certame, dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo cole-

giado;  
k) Divulgar amplamente o pleito à população, com do Poder Executivo 

local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores.  

 
6.3. Das decisões, caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraor-

dinário, para decisão com o máximo de celeridade. 
 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

7.1. O Processo de Eleição Suplementar do Conselho Tutelar observará o 
calendário Anexo I ao presente Edital; 

 

8. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS:  

8.1. A participação no presente Processo de Eleição Suplementar iniciar-

se-á pela inscrição por meio de requerimento impresso, e será efetuada no 

prazo e nas condições estabelecidas neste Edital;  
8.2. A inscrição dos candidatos será efetuada pessoalmente na sede da 

Secretaria de Assistência Social -SAS de Primavera do Leste-MT,  locali-

zada na Rua Londrina,422,Centro, nesta cidade, das 08:00 às 11:00 e 
14:00 às 16:00 horas, entre os dias de 13 a 19 de junho de 2018, 

8.3. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente e sob 

pena de indeferimento de sua candidatura, cópia autenticada dos seguintes 
documentos: 

1 – Carteira de Identidade e CPF;  

2 – Certidões negativas cíveis e criminais que comprovem não ter sido 
condenado ou estar respondendo, como réu, pela prática de infração penal, 

administrativa, ou conduta incompatível com a função de membro do 
Conselho Tutelar;  

3 – Título de eleitor, certidão negativa eleitoral;  

4 – Em sendo candidato do sexo masculino, certidão de quitação com as 
obrigações militares;  

5 – Apresentar Comprovante de Residência;  

6 – Apresentar 2 fotos 3x4 recente;  
7 –Certificado do Ensino Médio.  

 

8.4. A falta ou inadequação de qualquer dos documentos poderá no mo-
mento da análise da documentação pelo CMDCA, acarretar o indeferi-

mento da inscrição e, consequentemente, do registro de candidatura; 

8.5. Os documentos deverão ser entregues em duas vias para fé e contrafé; 
8.6. Eventuais dúvidas oriundas da inscrição de candidaturas ou quanto 

aos documentos apresentados devem ser imediatamente encaminhados ao 

Ministério Público; 
8.6. As informações prestadas e documentos apresentados por ocasião da 

inscrição são de total responsabilidade do candidato.  

 

9. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

9.1. Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, o CMDCA efetuará, 

no prazo de 03 (três) dias úteis, a análise da documentação exigida neste 

Edital, com a subsequente publicação da relação dos candidatos inscritos; 

2. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

2.1. O Processo de Escolha em Eleição Suplementar é disciplinado pela Lei 

nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Resolução nº 170/2014 

do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONAN-
DA, assim como pela Lei Municipal 1433/2014 do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Primavera do Leste-MT, sendo 

realizado sob a responsabilidade deste e fiscalização do Ministério Público;  
2.2. Os Suplentes ao Conselho Tutelar local serão escolhidos mediante o 

sufrágio universal, direto, secreto e facultativo dos eleitores do município, 

em data de 19 de agosto de 2018, sendo que a posse dos eleitos ocorrerá 
conforme a necessidade do Conselho Tutelar. 

 2.3. Assim sendo, como forma de dar início, regulamentar e ampla visibili-

dade ao Processo de Escolha dos Suplentes do Conselho Tutelar para o 
biênio 2018/2020, torna público o presente Edital, nos seguintes termos: 

 

3. DO CONSELHO TUTELAR:  

3.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da crian-

ça e do adolescente, sendo composto por 05 (cinco) membros, escolhidos 
pela comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) 

recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de escolha 

com os demais pretendentes; 
 3.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma colegiada, o 

exercício das atribuições contidas nos art. 18-B, par. único, 90, §3º, inciso II, 

95, 131, 136, 191 e 194, todos da Lei nº 8.069/90, observados os deveres e 
vedações estabelecidos por este  

Diploma, assim como pela Lei Municipal nº 1433/2014. 

3.3. O preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado no ato da 
candidatura. 

3.4. O pedido de registro da candidatura será formulado pelo candidato em 

requerimento assinado e protocolado junto ao CMDCA, devidamente instru-
ído com todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos 

estabelecidos no edital, que serão autuados e enviados ao CMDCA, onde 

serão processados.  
Parágrafo Único. O pedido de registro que não estiver formulado adequada-

mente ou não vier instruído com a documentação necessária terá seu indefe-

rimento decretado nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes ao protocolo. 
 3.5.  Terminando o prazo para registro das candidaturas, o Conselho manda-

rá publicar edital na imprensa local, informando o nome dos candidatos 

registrados e estabelecendo prazo de 02 (dois) dias corridos, contados da 
publicação, para recebimento de impugnação por qualquer cidadão.  

 a) No prazo estabelecido no “caput” deste artigo, a Conselho Municipal de 

Defesa da Criança e Adolescente encaminhará os autos de registro dos 
candidatos ao representante do Ministério Público para análise e eventual 

impugnação no prazo de 02 (dois) dias.  

b). Oferecida impugnação o candidato será intimado mediante termo proto-
colado, para, em 03 (três) dias contados do recebimento, apresentar defesa, 

quando os autos serão encaminhados ao representante do Ministério Público, 

para manifestação no prazo de 02(dois) dias; decidindo a Conselho Munici-
pal de Defesa da Criança e Adolescente em igual prazo. 

3.6. O preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado no ato da 

candidatura. 
 

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO: 

4.1. Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas atividades em regime 

de dedicação exclusiva, durante o horário previsto em seu Regimento Interno 

e na Lei Municipal nº 1433/2014 que dispõe sobre o funcionamento do 
órgão, sem prejuízo do atendimento em regime de plantão/sobreaviso, assim 

como da realização de outras diligência e tarefas inerentes ao órgão; 

4.2. O valor do vencimento é equivalente R$ 1.781,79(Mil setecentos e 
oitenta e um reais e setenta e nove centavos) sendo reajustadas nos mesmos 

índices e mesmas datas dos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo 

público municipal 
 

5. DOS IMPEDIMENTOS:  

5.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, 
companheiros, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto 

no art.140, da Lei nº 8.069/90 e art. 15, da Resolução nº 170/2014, do CO-
NANDA;  

5.2. Estende-se o impedimento do conselheiro tutelar em relação à autorida-

de judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça 
da Infância e da Juventude da mesma Comarca; 

 

6. DA COMISSÃO ELEITORAL: 

6.1. O presente certame será elaborado e executado pelo Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual ficará responsável pela 

realização de todo o processo da Eleição suplementar.  
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12.6. As instituições públicas ou particulares (Escolas, Câmara de Verea-

dores, Rádio, Igrejas etc.) que tenham interesse em promover debates com 

os candidatos deverão formalizar convite a todos aqueles que estiverem 

aptos a concorrer ao cargo de membro do Conselheiro Tutelar;  
12.7. Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos 

organizadores a todos os participantes e ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente com pelo menos 02 (dois) dias de 
antecedência;  

12.8. Cabe à CMDCA supervisionar a realização dos debates, zelando 

para que sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos os candidatos 
nas suas exposições e respostas;  

12.9. É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de 

comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, 
camisas, bonés e outros meios não previstos neste Edital;  

12.10. É dever do candidato portar-se com urbanidade durante a campa-

nha eleitoral, sendo vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que pro-
mova ataque pessoal contra os concorrentes;  

12.11. Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, 

em qualquer local público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração 
de pessoas portando instrumentos de propaganda caracteriza manifestação 

coletiva, com ou sem utilização de veículos;  

12.12. A violação das regras de campanha importará na cassação do 
registro da candidatura ou diploma de posse do candidato responsável, 

após a instauração de procedimento administrativo no qual seja garantido 

ao candidato o exercício do contraditório e da ampla defesa.  
 

13. DA ELEIÇÃO DOS SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR:  

13.1. A eleição Suplementar para o Conselho Tutelar do Município de 
Primavera do Leste -MT, realizar-se-á no dia 19 de agosto de 2018, das 

08h às 17h, conforme previsto no art. 139, da Lei nº 8.069/90 e Resolução 

nº 152/2012, do CONANDA;  
13.2. A votação deverá ocorrer preferencialmente em urnas eletrônicas 

e/ou urnas tradicionais em lona cedidas pela Justiça Eleitoral, observadas 

as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná;  

13.3. As cédulas para votação manual serão elaboradas pelo Conselho 

Municipal de Defesa da Criança e Adolescente, adotando parâmetros 
similares aos empregados pela Justiça Eleitoral em sua confecção;  

13.4. Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes, 

codinomes, fotos e número dos candidatos a membro do Conselho Tute-
lar;  

13.5. As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segundo modelo 

fornecido pelo CMDCA, nas quais serão registradas eventuais intercor-
rências ocorridas no dia da votação, além do número de eleitores votantes 

em cada uma das urnas;  

13.6. Após a identificação, o eleitor assinará a lista de presença e procede-
rá a votação;  

13.7. O eleitor que não souber ou não puder assinar, usará a impressão 

digital como forma de identificação;  
13.8. O eleitor poderá votar em apenas um candidato;  

13.9. No caso de votação manual, votos em mais de um candidato ou que 

contenham rasuras que não permitam aferir a vontade do eleitor serão 
anulados, devendo ser colocados em envelope separado, conforme previs-

to no regulamento da eleição;  
13.10. Será também considerado inválido o voto: 

a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado;  

b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação;  
c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;  

d) que tiver o sigilo violado.  

13.11. Efetuada a apuração, os eleitos serão convocados conforme a 
necessidade do Conselho Tutelar e em caso de empate na votação, ressal-

vada a existência de outro critério previsto na Lei Municipal local, será 

considerado eleito o candidato com idade mais elevada.  

 

14. DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCES-

SO DE ESCOLHA:  

14.1. Conforme previsto no art. 139, §3º, da Lei nº 8.069/90, é vedado ao 

candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vanta-

gem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;  
14.2. É também vedada a prática de condutas abusivas ou desleais que 

acarretem vantagem indevida ao candidato, como a “boca de urna” e o 

transporte de eleitores, dentre outras previstas na Lei nº 9.504/97 (Lei 
Eleitoral), pois embora não caracterizem crime eleitoral, importam na 

violação do dever de idoneidade moral que se constitui num dos requisitos 

elementares das candidaturas;  
14.3. Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas relacionadas 

nos itens anteriores, durante e/ou depois da campanha, inclusive no dia da 

votação, terão cassado seu registro de candidatura ou diploma de posse, 
sem prejuízo da apuração da responsabilidade civil e mesmo criminal,  

10. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS: 

 

10.1. Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de candidato, no prazo 

de 02 (dois) dias contados da publicação da relação dos candidatos inscritos, 
em petição devidamente fundamentada;  

10.2. Findo o prazo mencionado no item supra, os candidatos impugnados 

serão notificados via Diário Oficial do teor da impugnação no prazo 03 (três) 
dias, começando, a partir de então, a correr o prazo de 02 (dois) dias para 

apresentar sua defesa; 

10.3. O CMDCA analisará o teor das impugnações e defesas apresentadas 
pelos candidatos, podendo solicitar a qualquer dos interessados a juntada de 

documentos e outras provas do alegado; 

10.4. O CMDCA terá o prazo de 03 (três) dias, contados do término do prazo 
para apresentação de defesa pelos candidatos impugnados, para decidir sobre 

a impugnação;  

11.5. Concluída a análise das impugnações, o CMDCA fará publicar a 
relação definitiva dos candidatos habilitados ao pleito, com cópia ao Ministé-

rio Público. 

10.6. Ocorrendo falsidade em qualquer informação ou documento apresenta-
do, seja qual for o momento em que esta for descoberta, o candidato será 

excluído do pleito, sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade 

competente para apuração e a devida responsabilização legal.  
 

11. DAS PROVAS ESCRITAS. 

11.1. Participarão da prova objetiva apenas os candidatos que tiveram suas 
inscrições definitivas homologadas pela Comissão Eleitoral.  

11.2. As provas se constituirão de 20 (vinte) questões objetivas, de conheci-

mentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 
valendo 0,50 (meio ponto) cada uma delas, o que totalizam 10 (dez) pontos.  

11.3. Será considerado apto para a eleição o candidato com no mínimo de 

50% de acertos.  
11.4. A prova de conhecimentos, de caráter eliminatório, terá duração de 2 

(duas) horas e 30 (trinta) minutos, e acontecerá no dia 12 de julho de 2018, 

das 14:00hs às 16:30hs, na sala de reuniões da Casa de Conselhos, sito a Rua 
Arlindo Cornelli, 473, Centro Leste, nesta Cidade. 

11.5. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a prova com 

antecedência mínima de trinta minutos do horário fixado para o início, 
munido de caneta esferográfica (tinta azul ou preta), cédula oficial de identi-

dade (RG) ou carteira de identidade profissional (com foto) e comprovante 

de inscrição.  
11.6. Caso o candidato não possua, no dia da realização das provas, docu-

mento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá 

apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial 
ou o protocolo de solicitação da segunda via, juntamente com outro docu-

mento oficial, com foto, que o identifique.  

11.7. Será considera nula a prova do candidato que se retirar do recinto, 
durante a sua realização, sem a devida autorização do Monitor de prova. Não 

haverá segunda chamada para as provas, nem a realização das mesmas fora 

da data, do horário e do espaço físico predeterminados. Não será permitida a 
utilização de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman, receptor, 

gravador, calculadoras ou similares), livros, códigos, ou qualquer outro 

material de consulta, bem como a utilização de boné, chapéu ou similar.  
11.8. Será excluído do recinto de realização da prova e eliminado do proces-

so de seleção, por ato da CMDCA, o candidato que:  
a) Tiver atitude de desacato e desrespeito com qualquer dos integrantes da do 

CMDCA, fiscais ou autoridades presentes;  

b) For surpreendido em flagrante comunicação com outro candidato ou 
pessoa estranha, por gestos, verbalmente ou por escrito, bem como utilizan-

do-se de qualquer material proibido por este edital.  

 

12. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL: 

12.1. Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos órgãos de imprensa 

local, dar ampla divulgação ao Processo de Escolha desde o momento da 
publicação do presente Edital, incluindo informações quanto ao papel do 

Conselho Tutelar, dia, horário e local de votação, dentre outras informações 

destinadas a assegurar a ampla participação popular no pleito;  
12.2. É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através 

da indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas 

de partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas 
que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação;  

12.3. Os candidatos poderão dar início à campanha eleitoral após a publica-

ção da relação definitiva dos candidatos habilitados, prevista neste Edital;  
12.4. A propaganda eleitoral em vias e logradouros públicos observará, por 

analogia, os limites impostos pela legislação eleitoral e o Código de Posturas 

do Município, garantindo igualdade de condições a todos os candidatos;  
12.5. Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, 

por meio de debates, entrevistas e distribuição de panfletos, desde que não 

causem dano ou perturbem a ordem pública ou particular;  
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Anexo II 

FICHA/REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
Eu__________________________________ brasileiro (a), estado civil 

________________, Profissão_________________ Portador (a) da Car-

teira de Identidade nº ________________ e do CPF ________________, 
Residente e domiciliado (a) na rua 

________________________nº____Bairro_________________________

_____em Primavera do Leste - MT,Telefone (   ) ________, e-mail 
__________________________ venho através do presente REQUERER 

minha inscrição para concorrer ao cargo de Conselheiro (a) Tutelar, 

conforme EDITAL Nº 001/2018 ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CON-
SELHO TUTELAR De Primavera  do Leste/MT,  juntamente com este 

requerimento, declaro e entrego toda documentação solicitada no edital.  

 
Primavera do Leste,  _____de _____________________ de2018. 

 

....................................................................................................................... 

 

 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO DE 
INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL Nº 

001/2018 ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR DE 

PRIMAVERA DO LESTE – MT 
 

Assinatura do requerente_______________________________________ 

Assinatura do funcionário recebedor _____________________________ 
 

Primavera do Leste, _____de _____________________ de2018. 

 

 

, inclusive de terceiros que com eles colaborem;  

14.4. Caberá à Plenária do CMDCA, decidir pela cassação do registro da 

candidatura ou diploma de posse, após a instauração de procedimento admi-
nistrativo no qual seja garantido ao candidato o exercício do contraditório e 

da ampla defesa.  

 

15. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:  

15.1. Ao final de todo o Processo, CMDCA encaminhará relatório ao Prefei-

to Municipal, que fará divulgar no Diário Oficial os eleitos para o Conselho 
Tutelar em ordem decrescente de votação.  

 

16. DA POSSE:  

16.1. A posse dos suplentes do Conselho Tutelar será concedida pelo Presi-

dente do CMDCA local, conforme necessidade, conforme previsto na Lei nº 

8.069/90 e na Lei Municipal Nº 1433/2014 
 

17  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

17.1. Cópias do presente Edital e demais atos do CMDCA dele decorrentes 
serão publicadas, com destaque, nos órgãos oficiais de imprensa da Prefeitu-

ra Municipal, da Câmara de Vereadores, Centros de Referência de Assistên-

cia Social (CRAS), Postos de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal 
deste município;  

17.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo CMDCA-Primavera do Leste-

MT, observadas as normas legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 e na 
Resolução do CMDCA Nº 11/2018, publicada em Diário Oficial no dia 24 de 

maio de 2018(edição extraordinária 1260). 

17.3.É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha 

suplementar, objeto deste Edital;  

17.4. É facultado aos candidatos, por si ou por meio de representantes cre-
denciados perante o CMDCA, acompanhar toda a tramitação do processo de 

escolha, incluindo as cerimônias de lacração de urnas, votação e apuração;  

17.5. Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta e oito) horas antes 
do pleito, 01 (um) representante por local de votação e 01 (um) representante 

para acompanhar a apuração dos votos e etapas preliminares do certame;  

17.6. Os trabalhos da CMDCA se encerram com o envio de relatório final 
contendo as intercorrências e o resultado da votação ao Promotor da 1º Vara 

de Infância de Primavera do Leste -MT;  

17.7. O descumprimento das normas previstas neste Edital implicará na 

exclusão do candidato ao processo de escolha.  

 
Publique-se. Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciário e 

Câmara Municipal  

Primavera do Leste, 12 de junho de 2018.  
 

João Renato Ferreira da Rosa 

Presidente do CMDCA -Primavera do Leste- MT 

 

Anexo I 

Evento DATA 

Inscrições na recepção da Secretaria de Assis-
tência Social – (08:00 às 11:00 horas e das 

13:00 às 16:00 horas) 

13 a 19 de junho de 2018 

Análise de pedidos de registro de candidatura 12 a 22 de junho de 2018 

Publicação da relação de candidatos inscritos 25 de junho de 2018 

Impugnação de candidatura 26 de junho de 2018 

Notificação dos candidatos impugnados quanto 

ao prazo para defesa 

27 de junho de 2018 

Interposição de recurso 02 a 03 de julho de 2018 

Análise e decisão dos recursos e ciência ao 

Ministério Público 

05  a 08 de julho de 2018 

Publicação dos candidatos habilitados para as 

provas 

09 de julho de 2018 

Realização da prova escrita  12 de julho de 2018 

Publicação Candidatos Habilitados 18 de julho de 2018 

Interposição de Recurso 18 a 23 de julho de 2018 

Publicação dos Aprovados Para o Pleito 30 de julho de 2018 

Interposição de Recurso 30 e 31 de julho de 2018 

Início do período Eleitoral 01 de agosto de 2018 

Divulgação do local onde será realizada a 
eleição 

06 de agosto de 2018 

Eleição 19 de agosto de 2018 

Divulgação do resultado da eleição 20 de agosto de 2018 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 459/2018 

Edital de Convocação n° 013, de 13 de junho de 2018 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 

 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constitu-
ição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 
 

Considerando, o artigo 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complemen-
tar nº 101 de 04 de maio de 2000 e Resolução de Consulta nº 50/2010 do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;  

 
Considerando o Ofício nº 1192/2018 de lavra da Secretaria Municipal de 

Educação e Esportes o qual solicita a convocação mediante Processo 

Seletivo Simplificado para o cargo de PROFESSOR PEDAGOGO em 
substituição aos servidores efetivos afastados conforme permissivos 

legais. 

 
 

TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-
minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 459/2018 e alterações,  

 
I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), 

classificados(as) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos 

Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua 
Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário 

das 12:00h às 18:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data 

da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 
 

PROFESSOR PEDAGOGO 

 

Candidato 

Tercia  Aparecida Pinotti Nakamatsu 

Silvia Turolla Peres Chaves 
Karina Cena da Silva 

Darlen Karina Gomes Rosa 

 

 

EDITAL / CONVOCAÇÃO 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 13 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão cumprir as 

exigências para admissão constante no Edital nº. 459.01/2018 e demais 

normais aplicáveis.  

 
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

459.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessida-

de dos serviços desta Prefeitura.  
 

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candida-
tos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar ou-

tros(as) candidatos(as).  

 
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Primavera do Leste - MT, 13 de junho de 2018. 
 

 

Luciana Fernandes Rabelo 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação e Esportes 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 090, de 13 de junho de 2018. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II 
da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 679/2001. 

 

Considerando, o artigo 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar 
nº 101 de 04 de maio de 2000;  

Considerando, a Resolução de Consulta nº 50/2010 do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso;  
Considerando o Ofício nº 526/2018 RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Concurso Público 

Municipal para o cargo de TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL em substitui-
ção à servidora efetiva registrada na matrícula funcional nº 1079/1, aposen-

tada pela Portaria n° 224/18 publicada no Diário Oficial de Primavera do 

Leste em 20 de abril de 2018 - Edição n° 1242; 
 

Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso 

Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão ou dispensa, aposenta-
doria e falecimento nas áreas de Educação, Saúde e Segurança, 

 

3.Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concurso 
público 01/2015, de acordo com a ordem de classificação do edital de homo-

logação nº 13.01/2015, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos 

Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no 

horário das 12:00h às 18:00h, para providências quanto à nomeação e posse, 
em conformidade o que dispõe a legislação. 

 

3.1.O candidato deverá apresentar os documentos constante do Anexo I; 

 

3.2. Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item 

17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames 
médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando 

data e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66) 

3498-1727; 
 

4. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da data de publicação do presente edital e a não apresentação da 
documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da DE-

SISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o 

qual foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de convocar 
o próximo candidato.                         

Quadro 1 

 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 

INSC. NOME 

518166 MARLI AMARO GANASCINI 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 091, de 13 de junho de 2018. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item 
II da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 679/2001. 

 

Considerando, o artigo 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complemen-
tar nº 101 de 04 de maio de 2000;  

 

Considerando, a Resolução de Consulta nº 50/2010 do Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso;  

 

Considerando o Ofício nº 578/2018 RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Concurso 

Público Municipal para o cargo de TÉCNICO EM RADIOLOGIA 24h 

em substituição aos servidores registrados nas matrículas nº 9136/1 e 
8020/3. 

 

Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso 
Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão ou dispensa, apo-

sentadoria e falecimento nas áreas de Educação, Saúde e Segurança, 

 
 

1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no 

concurso público 01/2015, de acordo com a ordem de classificação do 
edital de homologação nº 13.01/2015, a comparecer no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordena-

doria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, 
nesta Cidade, no horário das 12:00h às 18:00h, para providências quanto à 

nomeação e posse, em conformidade o que dispõe a legislação. 

 
1.1O candidato deverá apresentar os documentos constante do Anexo I; 

 

1.2Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do 
item 17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos 

exames médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, 
agendando data e horário para a realização da perícia médica, através do 

telefone (66) 3498-1727; 

 
2. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da data de publicação do presente edital e a não apresentação da 

documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da DESIS-

TÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual 

foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de convocar o 
próximo candidato. 

 

 

Quadro 1 

 

 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 24 H SM 

INSC. NOME 

545957 LAURA CAROLINE FERREIRA RAMOS 

550958 JEAN CARLOS DA SILVA 

 
 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 13 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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O candidato deverá apresentar os documentos dos Anexos I, II, III, IV, V e 

VI constantes ao fim dos Editais de Convocações; 

 
ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para 

todos os 

cargos 

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade Profis-
sional, se for o caso; * 

2.CPF; * 

3.2 fotos 3x4 recente; 
4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na área 

de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC; * 

5.Carteira de Trabalho (página de identificação do traba-
lhador frente e verso); 

6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

7.Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se 
houver; * 

8.Titulo de Eleitor e comprovante de votação da última 

eleição; * 
9.Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa do 

Serviço Militar (se do sexo masculino);* 

10. Comprovante de endereço atualizado; 
11. CPF do cônjuge; 

12. CPF do pai e da mãe;  

13. CPF dos filhos maiores de 18 anos; 
14. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos; 

15. Carteira de vacinação para filhos menores de 14 anos; 

16. Comprovante de conta bancária, no banco HSBC, que 
administra a folha de salários; 

17. Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 

(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do 
Município;  

18. Exames Médicos, conforme Anexo II; 

19. Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III; 
20. Declaração de que não foi demitido por justa causa – 

Anexo IV; 

21.Declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

22.Questionário para avaliação da capacidade de saúde 

física e mental – Anexo VI;  
23.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º 

grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu nos 
últimos 05 anos; 

24. Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º 

grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos últimos 
05 anos; 

25. Outros que estiverem presentes no edital do Concurso. 

 

II – Para 

os cargos 

com 

profissão 

regula-

mentada 

1. Documentos do item I; 

2. Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão com-

probatória de registro no respectivo Conselho de Classe; 
3. Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta 

após regular processo administrativo, que o impeça, ainda 

que temporariamente, de exercer a profissão; 
4. Certidão de quitação com as demais obrigações legais 

do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para 

os cargos 

de Moto-

rista, 

operador 

de Maqui-

nas e os 

que exi-

gem porte 

de CNH 

1. Documentos constantes do item I; 

2. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

3. Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta do 

RENACH – Registro Nacional de Carteira de Habilitação, 

junto ao Detran). 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

Edital de Convocação nº. 092, de 13 de junho de 2018. 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II 

da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 679/2001. 

 
 

Considerando, o artigo 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar 

nº 101 de 04 de maio de 2000;  
 

Considerando, a Resolução de Consulta nº 50/2010 do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso;  
 

Considerando o Ofício nº 00802/2018 SMEE de lavra da Secretaria Munici-

pal de Educação e Esportes o qual solicita a convocação mediante Concurso 
Público Municipal para o cargo de PROFESSOR PEDAGOGO em substitui-

ção as servidoras efetivas registradas na matrícula funcional nº 1250/1 e nº 

357/1, aposentadas pelas Portarias n° 222/18 e nº 211/18, publicadas respec-
tivamente no Diário Oficial de Primavera do Leste em 20 de abril de 2018 - 

Edição n° 1242 e em 16 de abril de 2018 - Edição n° 1240. 

 
Considerando que o (a) candidato (a) inscrito sob nº 516618 convocado (a) 

pelo Edital de Convocação n° 081, de 25 de abril de 2018 não se apresentou 

para tomar posse. 
 

Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso 

Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão ou dispensa, aposenta-
doria e falecimento nas áreas de Educação, Saúde e Segurança, 

 

1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concur-
so público 01/2015, de acordo com a ordem de classificação do edital de 

homologação nº 13.01/2015, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recur-
sos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no 

horário das 12:00h às 18:00h, para providências quanto à nomeação e posse, 

em conformidade o que dispõe a legislação. 

 

1.1. O candidato deverá apresentar os documentos constante do Anexo I; 
 

1.2. Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item 

17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames 
médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando 

data e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66) 

3498-1727; 

 

2. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 

da data de publicação do presente edital e a não apresentação da documenta-

ção prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E 

RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, 

reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.                         

 

                                                                    

Quadro 1 

 

 

 

PROFESSOR PEDAGOGO 

INSC. NOME 

518310 REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO 

 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 13 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA 

CAUSA 

Eu,_____________________________________________, abaixo 
assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do 

CPF sob o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de 

posse no cargo de 
______________________________________________ do Quadro de 

Servidores da Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO 

FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administra-
tivo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da 

administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a 

nenhum processo dessa natureza. 

DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação 

prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, 

gerando as conseqüências previstas em lei. 
 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
 

________________________________________ 

Declarante 

 
 
 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Hemograma completo; 

2.Tipagem sanguínea; 
3.Glicemia (em jejum); 

4.Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, 

se patológico, definir o grau); 
5.Raios-X do tórax PA (com laudo) 

6.Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 35 

anos de idade); 
7.Avaliação Psicológica, a partir da aplicação de 

teste do Sistema de Avaliação de Testes Psicológi-

cos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

1.Exames atestados no item I; 

2.Eletroencefalograma com avaliação neurológi-

ca; 
3.Exame oftalmológico com acuidade visual e 

fundo de olho; 

4.Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja função 

seja manipulação 

de alimentos e 

bebidas 

1.Exames atestados no item I; 
2.Coprocultura; 

3.VDRL; 

4.Protoparasitologia; 
5.Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja função 

seja limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1.Exames atestados no item I; 

2.Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervical, 
Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos 

de professor 

1. Exames atestados no item I; 

2. Exame otorrinolaringológico de cordas vocais; 

3. Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 
4. Exame oftalmológico com acuidade visual e 

fundo de olho; 

5. EEG (Eletroencefalograma com parecer neuro-
lógico): 

 
 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo assinado, 

portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n° 
____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 

cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura  

Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, 

em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA NENHUM 

cargo, função ou emprego público junto à Administração Pública Direta, 

Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, 
suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder 

público, de conformidade com os incisos XVI e XVII do art. 37, da Constitu-

ição Federal de 1988. 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria 

decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável 

com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Munici-

pal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua 

vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente 
à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo 

disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime 
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis. 

DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida. 

 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 

 
 

________________________________________________ 

Assinatura 
 

 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

Eu,_________________________________________, abaixo assinado, 
portador(a) do RG n°_________________________, e do CPF sob o n° 

________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 

cargo de _________________________ do Quadro de Servidores da 
Prefeitura  Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposi-

ções legais pertinentes que: 

a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 
b) [  ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no qua-

dro abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, 

dinheiro, títulos, ações ou qualquer bens e valores patrimoniais localiza-
dos no País ou Exterior). 

 
DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge, 

companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência 
econômica do declarante. 

 
Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações presta-

das poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, 

gerando as conseqüências previstas na legislação vigente. 
 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
 

_______________________________________ 

Declarante 

 

 

 

ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade fática. 

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

Em caso de informações falsas será apurada em data oportuna, atra-

vés de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

Idade:  Sexo: (    ) F   (    ) M Cargo: 

RG: CPF: 

Responda as perguntas abaixo: 
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LEI Nº 1.719 DE 07 DE JUNHO DE 2018.                                                                                         

 

“Institui o Auxílio-Transporte em pecúnia para os servidores efetivos da 

Câmara Municipal.” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 
MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SAN-

CIONO A SEGUINTE LEI: 

 

Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal, o Auxílio-

Transporte, a ser concedido aos servidores efetivos. 

 

§ 1º - O Auxílio-Transporte será pago em pecúnia.  

§ 2º - O Auxílio-Transporte constitui benefício de natureza 

 

§ 3º - Apenas aos servidores que estejam efetivamente cumprindo jornada 

de trabalho de 8 (oito) ou 6 (seis) horas diárias poderá ser concedido o 
Auxílio-Transporte para os deslocamentos em intervalos para repouso ou 

alimentação durante a jornada de trabalho. 

 

Artigo 2º - O valor mensal do Auxílio-Transporte corresponderá ao mon-

tante fixo de 55 (cinquenta e cinco) UPF‟s municipal que serão disponibi-

lizados na mesma data da folha de pagamento do beneficiário. 

 

Artigo 3º - Para fazer jus à concessão do Auxílio-Transporte, o servidor 

deverá manifestar sua opção por escrito, em requerimento padronizado, a 
ser distribuído a todas as Unidades, do qual obrigatoriamente constará:  

 

I - o endereço residencial do servidor, devidamente comprovado; 
II – a jornada de trabalho diária; 

III - o meio de transporte utilizado ao deslocamento "residência-trabalho" 

e vice-versa.  
§ 1º. A opção referida no "caput" deste artigo deverá ser renovada pelo 

servidor sempre que ocorrerem alterações das circunstâncias que funda-

mentaram a concessão do benefício.  
§ 2º. O servidor assume total responsabilidade pelas informações constan-

tes do Cadastro/Auxílio-Transporte, devendo comunicar eventuais altera-

ções de endereço ou dos meios de transporte utilizados, sob pena de 
incorrer nas penalidades administrativas, cíveis e criminais cabíveis na 

espécie. 

 
Artigo 4º- Fica vedada a concessão do Auxílio-Transporte aos servidores 

que se encontrarem afastados do exercício de seus cargos ou funções, a 

qualquer título, inclusive em virtude de férias, licenças, afastamentos 
diversos, faltas abonadas, justificadas ou injustificadas.  

 

§ 1º. Cabe à chefia imediata a responsabilidade pelos apontamentos de 
licenças, afastamentos, faltas, abonos e de outros eventos cujas ocorrên-

cias justifiquem a não concessão do benefício, nos temos do caput do 

presente artigo. 
 

Artigo 5º- O pagamento indevido do Auxílio-Transporte caracteriza falta 

grave, sujeitando o servidor responsável pelo apontamento da frequência 

ou a autoridade competente às penalidades previstas em lei. 

  

Artigo 6º- A concessão do Auxílio-Transporte cessará:  
 

I - por expressa desistência do servidor; 

II - pela exoneração, dispensa, aposentadoria, demissão, falecimento ou 
qualquer outro evento que implique exclusão do servidor do serviço 

público municipal;  

III - pela cassação do benefício, quando forem apuradas irregularidades 
praticadas pelo servidor.  

 
Artigo 7º- O Auxílio-Transporte instituído por esta lei: 

 

 I - não tem natureza salarial ou remuneratória;  
II - não se incorpora à remuneração do servidor para quaisquer efeitos;  

III - não é considerado para efeito de cálculo do 13º (décimo terceiro) 

salário; 
 IV - não constitui base de cálculo de contribuição previdenciária ou de 

assistência à saúde;  

V - não configura rendimento tributável do servidor.  

 

1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?   

(    ) Sim        (    ) Não 

 Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 
 

2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou especialista) 

para verificar os sintomas? 
(   ) Nunca  (   ) Nos  últimos 2 anos   (   ) Nos últimos 5 anos  (  ) Não sei 

 

3) Está em uso de medicamentos nos últimos 30 dias?  (    ) sim   (    ) não 
Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por quanto 

tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 

 
4) Faz tratamento de saúde fora do domicilio? (    ) sim    (    ) não 

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  

 
5) Você já foi internado em hospital?     (   ) Sim  (   )Não 

Quando e porque?  

 
6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

(   ) Sim     (   ) Não   (   ) Não sei   (   ) As vezes           Qual? 

  
7) Você apresenta algum defeito físico? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei            Qual? 

 
8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim    (   ) Não              Qual? 

 
9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulato-

rial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos, 

batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc? 
(   ) Sim  (   ) Não    (   ) Não sei            Qual? 

 

10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tontu-
ras‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sei             Há quanto tempo?  

 
Quando foi a última vez? 

 

11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de 

comportamento?  (   ) sim   (    ) não                                                         Se 

sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 
 

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei         Qual, quando e por quê?  
 

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos, 

benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos 
últimos 30 dias? (    ) sim   (    ) não ,                                          Se sim, 

descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.): 

 
14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes?  (  ) sim   (   ) não. Em 

caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade de 

início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.): 
 

15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO MARCAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 
(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

(    ) é explosivo(a). 

(    ) come, compra e/ou joga sem muito controle. 
(    ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da 

pele”, 

(    ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc. 
(    ) passa mal diante de desafios, 

(    ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza. 

(    ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do 
que você. 

(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 

(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 
(    ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece 

ou conhece pouco. 

 
16) Outras anotações: 

Eu ___________________________________________ declaro sob pena 
de responsabilidade que as informações neste documento expressam a 
verdade. 

 Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
________________________________________ 

Declarante 

 
 
 

LEIS 
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PORTARIA Nº 319/18 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais,  

 

R E S O L V E 

 

Nomear, a Senhora NATALIE CASTILHOS BALDIN para exercer a 

função de Coordenadora de Estradas de Rodagem, desta Prefeitura, 

recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Muni-
cipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações. 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 13 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP. 

 

Artigo 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogan-

do-se as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 07 de junho de 2018 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP. 

 

PORTARIA Nº 303/18 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-
MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II da 

Constituição Federal, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei Orgânica 

Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 25 de se-

tembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 076, de 16 de 

abril de 2018. 
 

RESOLVE 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora KELLEN 

CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS PESSOA, para exercer a função de 

Auxiliar Educacional, sendo enquadrada no Regime Estatutário, de acordo 
com a Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em 

contrário, recebendo a remuneração constante dos anexos III e IV da Lei 

Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e 
suas alterações. 

 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 16 de maio de 2018. 
  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 29 de maio de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP. 

 

PORTARIAS 

 

 

PORTARIA Nº 318/18 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais, 
 

R E S O L V E 

 

A pedido da Comissão de Inquérito Administrativo, nomeada pela Portaria 

nº 429/17 de 13 de março de 2017, fica prorrogado de acordo com o artigo 

160, § 7º e artigo 172, todos da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 
2001, o prazo para a apresentação do relatório da Processo Administrativo nº 

042/2017 designada pela Portaria nº 1.102/2017 de 31/08/17, por mais 30 

(trinta) dias. 

 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 30 de maio de 2018. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 12 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP. 

 

 

PORTARIA Nº 320/18 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais,  

 

R E S O L V E 

 

Nomear, a Senhora BRUNA ALAVARENGA RAVANELLO para 
exercer a função de Chefe de Equipe de Serviços Educacionais, desta 

Prefeitura, recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da 

Lei Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações. 

 

 

Registre-se e Publique-se. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 13 de junho de 2018. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

MDFFP. 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 

085/2018 

 

 

Ratifico o ato do Senhor Coordenador de Licitações, que declarou a 

licitação inexigível, com fundamento no art. 25, caput e inciso III da Lei 

nº 8.666/93, a favor de JOSE COSME DA SILVA MAIA, no valor total 

de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), para realização de oficinas de dança, 

face ao disposto no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se 

encontra devidamente instruído.  

 

Publique-se. 

 

Primavera do Leste, 13 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

ANA CARLA RUARO 

Secretária Municipal de Assistência Social 

PREGÃO / LICITAÇÕES 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

COMUNICADO 
 

RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 1/2018 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 

público, para conhecimento dos interessados, o resultado  
final obtido na sessão do Pregão nº 1/2018 - do processo de compra nº 

48/2018 referente a contratação Processo Licitatório para Contratação de 

serviço de TRANSPORTE ESCOLAR, com o objetivo de atender as 
necessidades de transporte de alunos do ensino fundamental e rede esta-

dual de ensino, localizados na zona rural deste Município, matriculados 

nas Escolas, EM Carlos D. de Andrade, Vila União, Massapé e outras, 
cumprindo ação estabelecida na RESOLUÇÃO/CD/FNDE/Nº12, de 05 de 

abril de 2006 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - 

PNATE. 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 5: A EMPRESA M V DE CASTRO E SILVA - ME  

NO VALOR FINAL DE R$205920.00(duzentos e cinco mil novecentos e 
vinte reais) ITEM 8: A EMPRESA JOSIANA AMANCIO CASTRO - 

ME NO VALOR FINAL DE R$273141.00(duzentos e setenta e três mil 

cento e quarenta e um reais) ITEM 17: A EMPRESA JOSIANA AMAN-
CIO CASTRO - ME  NO VALOR FINAL DE R$247500.00(duzentos e 

quarenta e sete mil e quinhentos reais ).       

 
 

                                   Primavera do leste, 08 de junho de  2018. 

  
 

____________________________________ 

Alessandra Amorim Santos 
Pregoeira Oficial 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018 – SRP 

Processo nº 691/2018 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, pelo Decreto nº 7.892/2013, 

Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, altera-

ções posteriores e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: 

“Menor Preço por Lote” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVI-

ÇOS PINTURA INTERNA E EXTERNA NOS 

PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE ENCONTRAM-SE 

INSTALADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

PRIMAVERA DO LESTE, COM FORNECI-

MENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS NE-

CESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SER-

VIÇOS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 27 de junho de 2018 

Hora: 13:00 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamen-

to. A abertura da etapa de lances opera a preclu-

são do direito de credenciamento e participação na 

licitação. 

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

– MT (Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

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

Horários: Das 12:00h às 18:00h  

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 Primavera 

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

02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando 

necessário. 

 

 

 

Hino 

 

O Hino de Primavera do Leste foi feito logo após a emancipação e criação 

do Município de Primavera do Leste (MT), no ano de 1986, sendo apre-

sentado á comunidade no dia 13 de maio (data de aniversário da cidade) 

de 1987. 

 

Letra: Manoel João Braff - 1986 

Música: Manoel João Braff - 1986 

  

Primavera de clima inconteste 

Tua vida está cheia de esperança 

No progresso o teu povo sempre avança, 

Premiado pelos bens que tu nos deste. 

  

Estribilho: 

  

Salve, salve! Primavera do Leste. 

Deleitosa estação primaveril, 

Separando as águas do Brasil, 

Tu espraias o altiplano em campo agreste. 

Terra de luz, terra de amor, 

De tudo produz, a linda flor. 

E a vida reluz, na linda flor. 

  

Primavera do Leste em ti me assento, 

Ó rainha de plagas virginais, 

Em teus campos vicejam cereais, 

Destacada provedora de alimentos. 

  

Sobranceira do chão desta planura, 

Das vertentes dos rios, sul e norte 

Tuas terras tratadas desta sorte 

Recompensam quem explora a agricultura. 

 

http://www.pva.mt.gov.br/
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