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EDITAIS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

Edital de Convocação nº. 018, de 27 de janeiro de 2020. 

 

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 os Ofícios nº 01 e 23/2020 RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde os quais solicitam convocação mediante Concurso Públi-
co Municipal 01/2019 para o cargo de MÉDICO 40 HRS – CLÍNICO GE-

RAL. 

 

Resolve, 

 

1.Convocar os candidatos relacionados no quadro “1”, classificados no 
concurso público 01/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital 

de homologação nº 20.01/2019, 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 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, 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 documentação 

prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RE-

NÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reser-

vando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato. 

 

Quadro 1 

 

MÉDICO 40 HRS – CLÍNICO GERAL 

INSC. NOME 

202277 MAURICIO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES 

198054 IURY JOCEMAR ALVES 

202895 NATALIA KENSY FALKENBERG 

195295 ARI PROVIN JUNIOR 

201018 LUISA ESCHNER DE SOUZA 

184520 MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA  

197727 JULIA MARIA SILVA MOREIRA 

 
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 27 de janeiro de 2020. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I 
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade 

Profissional, 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 
trabalhador frente e verso); 

6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 
7.Certidão de nascimento ou casamento ou aver-

bação, 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 masculi-
no);* 

10.Comprovante de endereço atualizado; 

11.CPF do cônjuge; 
12.CPF do pai e da mãe;  

13.CPF dos filhos dependentes; 

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 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 

comprobatória 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 

Maquinas e os 

que exigem 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 con-
sulta do RENACH – Registro Nacional de Carteira 

de Habilitação, junto ao Detran). 
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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 Psicoló-

gicos - 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 fun-

ção seja manipu-

lação 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 fun-

ção 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 IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAU-

SA 

Eu,_____________________________________________, abaixo assina-

do, 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 adminis-

trativo 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 III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo assina-

do, 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 Prefei-

tura  Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibi-

lidade, 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 Constituição Federal de 1988. 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentado-
ria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacu-

mulável com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Muni-
cipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua 

vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativa-

mente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo adminis-
trativo 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 disposições legais 

pertinentes que: 

a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 
b) [  ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro 

abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro, 

títulos, ações ou qualquer bens e valores patrimoniais localizados 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 prestadas 

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, através 

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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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‟‟, „‟Ton-
turas‟‟, ‟‟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 MAR-

CAR): 

(    ) 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 

 

 

 

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por Luiz 

Humberto de Souza Barbosa e tem a seguinte sim-

bologia: 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 
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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO ACS/ ACE Nº 001/2019 

 

EDITAL ACS/ACE Nº 04.01/2019 
 

GABARITO DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO ACS/ACE PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO 

CARGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE – ACS E AGENTE DE COMBATE AS ENDE-

MIAS – ACE PARA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

– MT.  

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de 

suas atribuições legais e por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do Município de Primavera do 

Leste, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O GABARITO PRELIMINAR das Provas do Processo Seletivo Público 

para preenchimento de vagas de cargo público para o Quadro de Pessoal da Prefeitura de Primavera do Leste MT, 

objeto do Edital nº 001/2019, realizadas no dia 26 de janeiro de 2020. 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A D C D A D B D B A B A D C D D B B D 

CONHECIMENTO ESPECIFICOS  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D C A D B A C D C D C C C B D C C D A A 

 

 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A D C D A D B D B A B A D C D D B B D 

CONHECIMENTO ESPECIFICOS 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A C C D B D B C D D A B B B C C B D D C 

 

O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Primavera do Leste – MT, 27 de janeiro de 2020. 

 

 

Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

  

 

                    Wania Macedo                                                             Laura Kelly Hortenci de Barros 

Secretária Municipal de Administração                                    Secretária Municipal de Saúde 

 

 

Rosimeire Queiroz Garcia 

Presidente da Comissão Técnica Organizadora 

do Processo Seletivo Público 
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CONVITE 

 A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT CONVIDA a todos os munícipes e todas as entidades e instituições que compõem a sociedade civil organi-

zada de Primavera do Leste para a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA - AUMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO DE 70% DAS EDIFICAÇÕES UNI-

FAMILIARES NO ZONEAMENTO IDENTIFICADO COMO ZONA RESIDENCIAL 2 (ZR2) / ALTERAÇÃO NO ZONEMANTO DA AVENIDA AMA-

ZONAS ENTRE A RUA RIO DE JANEIRO E AVENIDA ALAGOAS DE ZONA DE COMÉRCIO 1 (ZC1) PARA ZONA DE SERVIÇOS 1 (ZS1) NAS 

QUADRAS 3, LOTES 17 À 30, QUADRA 4 LOTES 1 Á 10, QUADRA 5 LOTES 1 Á 3 / INSERÇÃO DO LOTEAMENTO 3 AMÉRICAS NO MAPA B2 

COM CLASSIFICAÇÃO ZONA RESIDENCIAL 3 (ZR3) / ALTERAÇÃO DO ZONEAMENTO EM AMBOS OS LADOS DA AVENIDA ESTADOS 

UNIDOS PARA ZONA DE COMERCIO 1 (ZC1) / ALTERAÇÃO DO ZONEAMENTO NO LOTEAMENTO VERTENTES DAS ÁGUAS DE ZONA 

RESIDENCIAL 2 (ZR2) PARA ZONA DE COMERCIO 2 (ZC2) NAS AVENIDAS LUIZA REBESQUINI, SÃO SEBASTIÃO E MATA FRIA / CRIAÇÃO 

DE ÁREA DE INTERESSE TURÍSTICO NAS COORDENADAS 15°23‟52.86”S E 54°26‟51.38”O / ZONEAMENTO DAS COORDENADAS 

15°31‟52.74”S E 54°18‟12.59”O /  CLASSIFICADAS  ZONA DE EXPANSÃO RESIDENCIAL 1 (ZER1) PARA ZONA DE EXPANSÃO RESIDENCIAL 

2 (ZER2), objetivando esclarecer à sociedade os principais aspectos das propostas e obter subsídios adicionais que a sociedade possa fornecer, visando aprimo-

rar o conteúdo do texto a ser encaminhado para aprovação pela Câmara de Vereadores. 

 

Data: 27/02/2020. 

Horário: Início às 14:30 horas 

Local: AUDITÓRIO LICITAÇÃO - Localizado na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444 - nesta Cidade. 

 

 

CONVITES 
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DECRETO Nº 1.875 DE 13 DE JANEIRODE 2020. 

 

 

“Aprova o Projeto de Loteamento que especifica.” 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 310, 

item II e seu parágrafo único da Constituição Estadual, e de acordo com a Lei Municipal nº 498 de 17 de junho de 1998 e suas alterações, e considerando o cons-

tante no processo administrativo, protocolado sob nº 21878/2019-47 de 19/12/2019, 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Artigo 1º - Fica aprovado o projeto de Loteamento de propriedade da empresa NOVA BURITIS INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 

29.605.083/0001-24, com sede na Av. Amazonas, Nº 1.679, Jardim Riva, nesta cidade, tendo como administrador o Senhor MARCO ANTONIO KUNZLER, 

denominado: LOTEAMENTO “RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA V”, com área total de 679.858,50 m², situado no perímetro urbano da sede deste 

Município, de acordo com a planta, memorial descritivo e demais documentos integrantes do processo administrativo. 

 

Parágrafo Único - A aprovação fica condicionada ao cumprimento, pela proprietária loteadora, das obrigações constantes do TERMO DE COMPROMISSO, 

anexo I, que deverá ser firmado pela mesma. 

 

Artigo 2º - No ato do registro do projeto do loteamento, o loteador deverá transferir ao município, mediante escritura pública e sem qualquer ônus ou encargos 

para este, a propriedade: das vias de circulação (ruas e avenidas); áreas verdes (praças); áreas de preservação; e áreas para equipamentos sociais, indicadas no 

projeto, que são:Área Verde I: 7.372,44 m², Área Verde II: 40.868,78 m² com a Área Canteiros: 19.887,27; totalizando a Área Verde em:68.128,49 m², Área de 

Preservação Permanente:28.565,82 m² e Área Institucional: 47.768,84 m² do Loteamento Residencial Buritis Primavera V,  

 

Parágrafo Único– O loteador deverá entregar através de protocolo nesta Prefeitura Municipal, as matrículas das áreas mencionadas acima, sem qualquer ônus ou 

encargos para este. 

 

Artigo 3º - Cumpridas as formalidades legais, expeça-se o competente ALVARÁ DE LICENÇA, fazendo-se constar as condições da aprovação do loteamento. 

 

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.     

 

  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 13 de janeiro de 2020. 

 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

DVMM/ELO. 

 

DECRETOS 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  27 de Janeiro de 2020 • Edição 1620  • Ano XIV  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 7 

 

A N E X O  I 

 

DECRETO Nº 1.875 

 

T E R M O    D E    C O M P R O M I S S O 

 

A empresa NOVA BURITIS INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.605.083/0001-24 e no Cadastro Municipal sob nº 14.035, com 

sede na Av. Amazonas, Nº 1.679, Jardim Riva, nesta cidade, representado por MARCO ANTONIO KUNZLER, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula 

de Identidade nº 1.874.484-SSP-PR e CPF/MF nº 396.732.519-91, residente e domiciliado na Avenida Armelindo Trombini, nº 3.278 – UH-19, Condomínio 
Village das Hortênsias, na cidade de Campo Mourão/PR, infra assinado, tendo em vista a aprovação do projeto de loteamento denominado LOTEAMENTO 

“RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA V”, pelo presente e na melhor forma de direito se declara de acordo, obrigando-se a cumprir as seguintes exigências:  

 
I - Executar a demarcação dos lotes e das quadras, de acordo com os limites e confrontações, rumos e distâncias, constantes do projeto, planta e memorial descriti-

vo. 
II - Executar as obras de arruamento, dotadas de meio-fio e pavimentação asfáltica, galerias de esgoto sanitário, obras de escoamento de águas pluviais, ou seja, 

abertura completa das ruas, avenidas e demais logradouros públicos, fazendo as terraplanagens necessárias para a boa conservação das vias de circulação e abertura 

completa das ruas, avenidas e demais logradouros públicos, fazendo as terraplanagens, necessárias para a boa conservação das vias de circulação. 
III - Executar as obras de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, rede de esgoto, rede de abastecimento de água, meio-fio e pavimentação 

asfáltica, de acordo com o projeto, constante do processo administrativo. 

IV - Facilitar a fiscalização permanente da Prefeitura durante a execução das obras e serviços. 
V - Para garantir o cumprimento integral do presente termo, de acordo com a Lei Municipal nº 498/98, e suas alterações, o Compromissário coloca à disposição da 

Administração Pública Municipal, como garantia da execução dos serviços e obras de infraestrutura, a título de caução, a área total do loteamento (Lei Municipal 

nº 739 de 15 de julho de 2002), em caução das obras de Abertura de Ruas, Placas com o nome das Ruas, Meio-Fio, Base, Asfalto e Sarjeta, das obras da 

Rede de Esgoto Sanitário, Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública, das obras da Rede de Distribuição de Água, área esta que é suficiente à satisfação 

das obrigações decorrentes do presente pacto, cuja área será de acordo com o valor correspondente ao custo dos serviços e obras.  

VI - Além das exigências constantes a Lei Municipal nº 498/98, e suas alterações, bem como a Lei Municipal nº 1.374/13, será ainda de responsabilidade do 

loteador colocar as placas de sinalização do trânsito nos termos do Anexo II, da Lei Federal nº 9.503/97, qual seja o Código de Trânsito Brasileiro, aprovado 

pela Resolução nº 160, de 22 de abril de 1994, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ou outra norma que oficialmente lhe substituir. 

VII - Será obrigado ainda, o loteador a erigir um único equipamento comunitário de educação totalizando 1.972 m2 (um mil, novecentos e setenta e dois metros 

quadrados), que englobará as áreas abaixo listadas, cuja metragem é calculada pelo número de lotes de cada loteamento: 

 

a)LOTEAMENTO “RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA V” – aparelho comunitário de educação: 816 m² (oitocentos e dezesseis metros quadrados); 
b)LOTEAMENTO “RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA V” – Aparelho comunitário de saúde: 580 m² (quinhentos e oitenta metros quadrados); 

c)LOTEAMENTO "RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA IV", aparelho comunitário: 576 m2 (quinhentos e setenta e seis metros quadrados), disponibilizada 

no item VI do Anexo I do Decreto Municipal nº 1.749/2.018. 
d)A unificação dos aparelhos comunitários atende as diretrizes do inciso V do § 4º da Lei 498/1.998, já submetidos a aprovação do CODEPRIM,tendo em vista 

serem bairros vizinhos e de acesso próximo, a construção de um único aparelho de educação facilitará a gestão, diminuirá os custos operacionais, bem como, trará 

maior integração entre a comunidade, justificando assim o interesse público na unificação, restando atendidos os critérios de oportunidade e conveniência. 

e)O loteador obriga-se a usar tratamento superficial triplo – TST – em todas as vias do loteamento, bem como iluminação de LED nos equipamentos de iluminação 

pública. 

 
VIII - Concluídos todos os serviços e obras de infra-estrutura exigidas para o loteamento, o Município liberará, mediante requerimento do interessado, as garantias 

de sua execução, após vistoria. 

IX - O Município poderá, mediante requerimento do interessado, liberar proporcionalmente a garantia da execução, à medida que os serviços e obras forem sendo 
concluídos. 

X - Findo o prazo de 02 (dois) anos, a contar da data do presente Termo de Compromisso, caso não tenham sido realizados os serviços e obras de infra-estrutura, o 

Município executará os serviços e obras que julgar necessários e promoverá ação competente para adjudicar a seu patrimônio, as áreas caucionadas, e estas áreas se 
constituirão em bens dominiais do Município, que poderá usá-las livremente, nos casos que a legislação prescrever. 

XI - A liberação só ocorrerá após a solicitação do “Loteador”, e tendo esse cumprido integralmente os compromissos ora assumidos.   

XII - Poderá o loteador outorgar escritura definitiva de venda de lotes antes de concluídos os serviços e obras aqui previstos e assumidas no presente Termo de 
Compromisso, dos imóveis dados em caução para garantir o cumprimento do presente Termo de Compromisso, na medida em que os mesmos forem sendo libera-

dos. 

XIII - Fazer constar dos compromissos de compra e venda de lotes e escrituras definitivas, as obrigações pela execução dos serviços e obras a cargo do loteador, 
com responsabilidade solidária dos compromissários ou adquirentes na proporção da área. 

XIV - Os serviços e obras constantes do presente Termo de Compromisso deverão ser executados pelo loteador às suas expensas, com responsabilidades solidárias 

dos compromissários compradores, dentro do prazo de até 02 (dois) anos a contar da data de expedição do competente Alvará de Licença do Loteamento; prazo 
este que vencidos, compromissados à venda, ou não, os lotes, os serviços e obras deverão estar concluídos na totalidade da área loteada. 

 

E, por estar assim de pleno acordo, firma o presente obrigando-se a cumpri-lo em todos os seus termos. 
 

 

Primavera do Leste-MT., 13 de janeiro de 2.020. 
 

 
 

 

 

NOVA BURITIS INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. 

MARCO ANTONIO KUNZLER  

ADMINISTRADOR 
 

 

DVMM/ELO. 
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A L V A R Á   D E    L I C E N Ç A 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, considerando o vencido no protocolo nº 21878/2019-47 de 19/12/2019, aprovado pelo Decre-

to nº 1.875 de 13/01/2020, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA referente ao LOTEAMENTO “RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA V”, em 

favor da empresa NOVA BURITIS INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.605.083/0001-24, e no Cadastro Municipal sob nº 14035, 
com sede na Av. Amazonas, Nº 1.679, Jardim Riva, nesta cidade, neste ato representado por seu administrador o Senhor MARCO ANTONIO KUNZLER, brasilei-

ro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.874.484-SSP-PR e CPF/MF nº 396.732.519-91, residente e domiciliado na Avenida Armelindo 

Trombini, nº 3.278 – UH-19, Condomínio Village das Hortênsias, na cidade de Campo Mourão/PR, infra assinado, tendo em vista a aprovação do projeto de 
loteamento de sua propriedade denominado “RESIDENCIAL BURITIS PRIMAVERA V”, autorizando o favorecido a efetuar, para os devidos fins, o registro 

do referido loteamento junto à circunscrição imobiliária competente. 

 
 

Primavera do Leste-MT., 13 de janeiro de 2.020. 
 

 

 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
ELO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO / LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 – SRP  

Com Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

Processo nº 004/2020 
(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, alterações posteriores e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TELAS MOS-

QUITEIRO PARA PORTAS, JANELAS E 

EXAUSTORES. PARA ATENDER AS NE-

CESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARI-

AS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LES-

TE. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 12 de fevereiro de 2020 

Hora: 07:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credencia-

mento. A abertura da etapa de lances opera a 

preclusão do direito de credenciamento e parti-

cipação 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 07:00h às 11:00h e das 13:00h e das 17:00h. 

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 Primave-

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

página 02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, 

quando necessário. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 – SRP  

Com Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

Processo nº 005/2020 
(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, 

alterações posteriores e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

EXPEDIENTE, ARTESANATO E PAPELA-

RIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICI-

PAIS.  

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 13 de fevereiro de 2020 

Hora: 07:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credencia-

mento. A abertura da etapa de lances opera a 

preclusão do direito de credenciamento e partici-

pação 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 07:00h às 11:00h e das 13:00h e das 17:00h. 

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 pági-

na 02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quan-

do necessário. 

 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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 EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N° 001/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2020 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Regido pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e altera-

ções posteriores, Decreto nº 9.412/18 e demais legislações complementares.  

 

TIPO: 
MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE 

EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

ÓRGÃO: 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Objeto: 

Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma da EMEF 

Novo Horizonte, para acessibilidade, adequação predial para prevenção e combate a 

incêndio, pânico e SPDA - Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas, reforma 

da parte elétrica, reforma do telhado da escola, trocas de janelas e portas, construção de 

banheiros e arquibancadas na quadra poliesportiva, entre outras reformas necessárias na 

escola, conforme edital, memorial descritivo e seus anexos. 

Data da Abertura: 17/02/2020 Horário: 07h30min (Fuso Horário de Cuiabá) 

 

Local: 
A TOMADA DE PREÇO será realizada em sessão pública, no Auditório de Licitações localiza-

da na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - situado na Rua Maringá, nº 444 - Bairro: 

Centro - Município de Primavera do Leste/MT. 

 

End. para 

retirada do 

Edital: 

O Edital completo poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste por meio do endereço eletrônico: http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, na aba 

“EMPRESA”, sub-aba “Editais e Licitações”. 

 

Informações: 
Através do Setor de Licitações - Telefone: (66) 3498-3333 Ramal 215. Atendimento: 

07h00min ás 11h00min e das 13h00min às 17h00min. E-mail: licita3@pva.mt.gov.br 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.412-2018?OpenDocument
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 


