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PREGÃO / LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019 – SRP  

Processo nº 526/2019 
(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 EVENTU-

AL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PÚBLICA 

DO TIPO AUTÔNOMA E POSTE METÁLICO TELE-

CÔNICO GALVANIZADO, PARA ATENDER AS NE-

CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE PRIMAVE-

RA DO LESTE/MT. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 26 de abril de 2019 

Hora: 13:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamento. A 

abertura da etapa de lances opera a preclusão 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. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Edital de Tomada de Preços nº 015/2019 

Processo nº406/2019 
 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 
através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação sob a 

modalidade supramencionada, com as seguintes características: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obra 

de construção de cobertura da quadra poliesportiva da EMEF Maria 

Dellafiora Costa com fornecimento dos materiais, mão de obra, equipa-
mentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos 

serviços, conforme projetos; planilha orçamentária; especificações e 
normas técnicas constantes dos anexos deste edital. 

TIPO: Empreitada por Preço Global - Menor Preço 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias. 
CADASTRO SOLICITADO: Certificado de Registro Cadastral 

emitido pela licitadora. 

DATA LIMITE PARA CADASTRAMENTO: 02/05/2019 às 17:00 
horas. 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 

07/05/2019, às 8:00 horas 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, Rua Maringá, 444, Auditório de Licitações. 

EDITAL E ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 
12h às 18h. Fone: 0XX-66-3498-3333 ramal 215, em dias úteis. 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET: Retire o Edital aces-

sando a página http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, ícone “EM-
PRESAS” – “EDITAIS E LICITAÇÕES”. Quando da retirada do edital, 

enviar recibo de retirada a Prefeitura de Primavera do Leste via e-mail: 

licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo da página 2 do Edital. 
 

Primavera do Leste, 11 de março de 2019. 

 
 

Maristela Cristina S. Silva 

Presidente da CPL 

 
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

Tomada de Preço 003/2019 Processo 61/2019 

 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

através da Comissão de Permanente Licitação, nomeada pela Portaria nº 470 
de 20/08/2018 torna público para os fins e efeitos do disposto no § 3º do art. 

109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa Marguia Engenharia LTDA CNPJ: 

21.772.664/0001-49, manifestou interesse em interpôs recurso contra decisão 
da Comissão Permanente de licitação, que declarou vencedora a empresa 

Tavares Engenharia e Construção EIRELLI, da licitação Tomada de Preço 

003/2019. Abre-se o prazo de 05(cinco) dias úteis para encaminhar o recur-
so. 

A íntegra do recurso encontram-se a disposição dos interessados na Comissão 
de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro, Primavera do Leste – MT onde 

os licitantes poderão obter vistas e  no endereço 

www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone Publicações, Editais e Licitações. 
 

Primavera do Leste, 10 de abril de 2019. 

 
 

*Maristela Cristina Souza Silva 

Coordenadora de Licitação 
 

*Original Assinado nos autos do processo 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Edital de Tomada de Preços nº 016/2019 

Processo nº 588/2019 

 

 
A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação sob a 
modalidade supramencionada, com as seguintes características: 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia 

Elétrica para executar as obras de continuação do Melhoramento, Mo-
dernização e Implantação do sistema de Iluminação Pública Ornamental, 

onde deverão ser executado a troca das luminárias e lâmpadas existen-

tes, por luminárias de LED no Bairro Jardim Luciana, Avenida Ângelo 
Ravanelo, Cohabinha, Primavera II, Avenida Primavera e Implantação 

de Iluminação de LED nos canteiros centrais da Avenida São Sebastião, 

Iluminação Ornamental nas Praças Eldorado e do Castelândia e ainda 
Implantação de Rede de distribuição de Alta e Baixa tensão com instala-

ção de transformadores trifásicos no Distrito Industrial José de Alencar e 

Distrito Novo localizados na sede do Município de Primavera do Leste 
MT.Propiciando assim uniformidade na distribuição da iluminação bem 

como a redução do consumo de energia elétrica, propiciado pela troca de 

tecnologia convencional para tecnologia LED, conforme especificações 
constantes no Projeto Básico , que é parte integrante do Edital e seus 

anexos.  

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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TIPO: Empreitada por Preço Global - Menor Preço 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias. 

CADASTRO SOLICITADO: Certificado de Registro Cadastral emitido 
pela licitadora. 

DATA LIMITE PARA CADASTRAMENTO: 29/04/2019 às 18:00 

horas. 
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 03/05/2019, 

às 13:00 horas 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato 
Grosso, Rua Maringá, 444, Auditório de Licitações. 

EDITAL E ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 12h 

às 18h. Fone: 0XX-66-3498-3333 ramal 215, em dias úteis. 
RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET: Retire o Edital acessan-

do a página http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, ícone “EMPRESAS” 

– “EDITAIS E LICITAÇÕES”. Quando da retirada do edital, enviar 
recibo de retirada a Prefeitura de Primavera do Leste via e-mail: lici-

ta3@pva.mt.gov.br, conforme modelo da página 2 do Edital. 

 
Primavera do Leste, 11 de abril de 2019. 

 

Maristela Cristina S. Silva 

Presidente da CPL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

SETOR DE LICITAÇÕES 

 

CREDENCIAMENTO Nº 008/2019 

 

 
O Município de Primavera do Leste por intermédio da Secretaria Munici-

pal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, está procedendo ao CHA-

MAMENTO PÚBLICO aos interessados em prestar serviços para a Secreta-
ria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, torna público que, 

encontra-se aberto o processo de Chamamento para credenciamento para 

concessão de autorização de uso a título precário e oneroso de espaço 

para exploração comercial (praça de alimentação) do evento do 33º 

aniversário de primavera do leste, nos termos e condições estabelecidas 

no presente instrumento de Chamamento para Credenciamento. Os 
interessados deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Primavera 

do Leste – Setor de Licitação, munidos dos documentos mencionados no 

dia 24/04/2019 às 13h, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal. 
Esclarecemos que a inscrição para o ingresso não assegura o credenciamen-

to junto a Administração, constituindo, entretanto, elemento indispensável 

para análise administrativa que avaliará a inclusão, ou não dos candidatos.  
A retirada do edital deverá ser feita junto ao Setor de Licitações do Municí-

pio ou site www.primaveradoleste.mt.gov.br – Item “Cidadão” – “Editais e 

Licitações”. Maiores informações pelo fone (66) 3498 – 4771(Sec. de 
Cultura). 

 

Primavera do Leste - MT, 11 de abril de 2019. 
 

 

Maristela Cristina Sousa Silva 

Coordenadora de Licitações 

 

TOMADA DE PREÇO  Nº 014/2019  

PROCESSO 278/2019 

AVISO DE ALTERAÇÃO/REABERTURA DO CERTAME 

 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhe-

cimento dos interessados que a Tomada de preço 014/2019 que tem por 

objeto Contratação de empresa especializada na execução de obra de 

engenharia visando reformar e ampliação do Centro Cultural, localizado 

na Av. Brasil, nº 314, Quadra 32 Lote 7, 8 e 9, Parque Castelândia, com 

fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que 

se fizer bom e necessário para a execução dos serviços, conforme Projetos; 

Planilha Orçamentária; Especificações e Normas Técnicas constantes no 

edital e seus anexos, sofreu alteração em uma de sua planilha, consequen-

temente acarretou em mudança de valores, sendo assim abriremos novo 

prazo para o certame que será:  

TIPO: Empreitada por Preço Global - Menor Preço 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (trezentos e sessenta) dias. 

CADASTRO SOLICITADO: Certificado de Registro Cadastral emitido 

pela licitadora. 

DATA LIMITE PARA CADASTRAMENTO: 24/04/2019 às 18:00 

horas. 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 29/04/2019, 

às 13:00 horas 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, Rua Maringá, 444, Auditório de Licitações. 

EDITAL E ESCLARECIMENTOS: endereço acima, no horário das 12h 

às 18h. Fone: 0XX-66-3498-3333 ramal 215, em dias úteis. 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET: Retire o Edital acessan-

do a página http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, ícone “EMPRESAS” 

– “EDITAIS E LICITAÇÕES”. Quando da retirada do edital, enviar 

recibo de retirada a Prefeitura de Primavera do Leste via e-mail: lici-

ta3@pva.mt.gov.br, conforme modelo da página 2 do Edital. 

 

 

 

Primavera do Leste, 11 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Maristela Cristina S.Silva 

Presidente da CPL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

SETOR DE LICITAÇÕES 

 

CREDENCIAMENTO Nº 009/2019 

 

 

 

O Município de Primavera do Leste por intermédio da Secretaria Munici-

pal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, está procedendo ao CHA-

MAMENTO PÚBLICO aos interessados em prestar serviços para a Secreta-

ria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, torna público que, 

encontra-se aberto o processo de Chamamento para credenciamento para 

concessão de autorização de uso a título precário e oneroso de espaço 

concessão de exploração de espaço publicitário do evento do 33º aniver-

sário de primavera do leste, nos termos e condições estabelecidas no 

presente instrumento de Chamamento para Credenciamento. Os interes-

sados deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste – Setor de Licitação, munidos dos documentos mencionados no dia 

30/04/2019 às 13h, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal. 

Esclarecemos que a inscrição para o ingresso não assegura o credenciamen-

to junto a Administração, constituindo, entretanto, elemento indispensável 

para análise administrativa que avaliará a inclusão, ou não dos candidatos.  

A retirada do edital deverá ser feita junto ao Setor de Licitações do Municí-

pio ou site www.primaveradoleste.mt.gov.br – Item “Cidadão” – “Editais e 

Licitações”. Maiores informações pelo fone (66) 3498 – 4771(Sec. de 

Cultura). 

 

 

Primavera do Leste - MT, 11 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Maristela Cristina Sousa Silva 

Coordenadora de Licitações 

 

 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nº 067/2019 

 

 

 

Ratifico o ato do Senhor Coordenador de Licitações, que declarou inexigível 

a licitação, com fundamento no Art. 25, inciso III e Parecer Jurídico nº 

125/2019, a favor de JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTISTI-

CAS,para contratação de apresentação musical que ocorrerá no dia 13 de 

maio de 2019, durante as festividades do 33o Aniversário do município de 

Primavera do Leste, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo 

presente o constante dos autos. 

E face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se 

encontra devidamente instruído. 

 

 

 

Publique-se. 

 

 

Primavera do Leste, 11 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Wanderson Alex Moreira de Lana 

Secretário de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

 

 

*original assinado nos autos do processo 

 

 
Imagem aérea da região central de Primavera do Leste 

 
Primavera do Leste era chamada de Bela Vista das Placas, Rodovia 070, Km 

150, Entroncamento Paranatinga. A Fundação e implantação do projeto 

Cidade de Primavera ocorreu no dia 26 de setembro de 1979, projetada pela 
Construtora e Imobiliária Consentino. 

Com um vertiginoso crescimento populacional, no ano de 1981, face ao seu 

franco desenvolvimento, Primavera do Leste é elevada a categoria de distrito, 
pertencente ao município de Poxoréo, começando assim, a dar os primeiros 

passos em busca de sua independência política. 

A partir daí, vislumbrando um futuro promissor, uniram-se forças represen-
tantes e lideranças do distrito até que, em 24 de agosto de 1984, foi criada a 

Comissão Pró-Emancipação do distrito, composta por vinte e seis abnegados 

pioneiros que escolheram por unanimidade, Darnes Egydio Cerutti para 
presidi-la. 

Como primeira sugestão, a comissão acatou o nome de Primavera D`Oeste, 

para o novo município pleiteado, nome este rejeitado pela Comissão de 
emancipação da Assembléia Legislativa Estadual, pois o mesmo estava 

incorreto geograficamente em relação a localização no estado. Em vista disto, 

no dia 27 de junho de 1985 , por maioria simples, definiu-se que o novo 
município deveria se chamar Primavera do Leste, sendo de imediato rejeita-

das as demais sugestões como Nova Primavera e ou Alto Primavera. 

Cumpridas todas as demais formalidades legais, burocráticas e políticas que a 
questão exigia e para felicidade da Comissão de desbravadores e pioneiros, o 

sonho tornou-se realidade. 

No plebiscito realizado no dia 21 de abril de 1986, de 1.142 inscritos, compa-
receram 741 eleitores, sendo que 704 participantes votaram à favor da cria-

ção do município de Primavera do Leste. 
Em 13 de maio de 1986, o governador do Estado de Mato Grosso, Julio 

Campos, assinou a Lei estadual n°. 5.014, que outorgava ao distrito, a catego-

ria de Município de Primavera do Leste. 
Com uma área de 5.664 Km², a cidade enfrentou alguns problemas na sua 

fundação mas, assim mesmo, dava-se início a vida político-administrativa do 

Município, com a eleição do primeiro Prefeito, por sinal, um dos pioneiros na 
Região, Sr. Darnes Egydio Cerutti, que teve como Vice prefeito o médico Dr. 

Milton João Braff, vencedores do pleito de 15 de novembro de 1986. 

Nossa jovem cidade, desde sua criação, tem tido um crescimento acelerado, 
com apenas 2 anos de emancipação político-administrativa tornou-se Comar-

ca, através da Lei Estadual n°. 5.436 de 03 de maio de 1989, só vindo a ser 

instalada no dia 10 de maio de 1992. 
Gentílico: primaverense 

Formação Administrativa 
Distrito criado com a denominação de Primavera, pela lei estadual nº 4351, 
de 25-09-1981, subordinado ao município de Poxoréo. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1983, o distrito de Primavera figura no 

município Poxoréo. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 
1988. Elevado à categoria de município com a denominação de Primavera o 

Leste, pela lei estadual nº 5014, de 13-05-1986, desmembrado do município 

de Poxoréo. Sede no atual distrito de Primavera do Leste (ex-Primavera). 
Constituído do distrito sede. Instalado em 31-12-1986. 

Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito 

sede. 
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009. 

Alteração toponímica distrital 
Primavera para Primavera do Leste, alterado pela lei estadual nº 5014, de 13-
05-1986. 

 

Fonte: http://biblioteca.ibge.gov.br/ 
 

 

http://biblioteca.ibge.gov.br/

