
Diário Oficial 
 DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT • Primavera do Leste - MT, 20 de Fevereiro de 2020 • Edição Extraordinária 1638  • Ano XIV • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 

PODER EXECUTIVO 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MATO GROSSO-MT 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

EDITAL N° 001/2020 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO PARA ATUAR NO PROGR A-

MA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Primavera do Leste – MT, torna público o Edital para a seleção e constituição de Banco de Assistentes de Alfabetização 

Voluntários para atuar no Programa Mais Alfabetização/FNDE/MEC, instituído pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018. 
 

 

1. DO PROGRAMA 

 

1.1. O Programa Mais Alfabetização tem o objetivo de fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização, 

para fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. 
1.2. São diretrizes do Programa Mais Alfabetização, conforme o art.3 da Portaria nº 142/2018: 

I.Fortalecer o processo de alfabetização dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por meio do atendimento às turmas de 1º ano e  

de 2º ano; 
II.Promover a integração dos processos de alfabetização das unidades escolares com a política educacional da rede de ensino; 

III.Integrar as atividades ao Projeto Político Pedagógico - PPP da rede e das unidades escolares; 

IV.Viabilizar atendimento diferenciado às unidades escolares vulneráveis; 
V.Estipular metas do programa entre o Ministério da Educação - MEC, os entes federados e as unidades escolares participantes no 

que se refere à alfabetização das crianças do 1º ano e do 2º ano do Ensino Fundamental, considerando o disposto na BNCC; 

VI.Assegurar o monitoramento e a avaliação periódica da execução e dos resultados do programa; 

VII.Promover o acompanhamento sistemático, pelas redes de ensino e gestão escolar, da progressão da aprendizagem dos estudantes 

regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do Ensino Fundamental; 

VIII.Estimular a cooperação entre união, estados, distrito federal e municípios; 
IX.Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das redes estaduais, distrital e municipais de educação e de suas unidades 

escolares jurisdicionadas;  

X.Avaliar o impacto do programa na aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de gerar evidências para seu aperfeiçoamento.  
 

2. DA SELEÇÃO 

 

2.1. A seleção destina-se ao preenchimento de vagas de Assistentes de Alfabetização Voluntários para atuar no Programa 

Mais Alfabetização em turmas de 1º e 2º Anos existentes nas escolas públicas municipais no âmbito do Município de Primavera 

do Leste, Estado de Mato Grosso- MT,  
2.2. Serão considerados os seguintes critérios para a seleção do Assistente de Alfabetização Voluntário: 

I. Ser brasileiro(a); 

II.Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição; 
III.Ter, no mínimo, formação de nível médio completo; 

IV. Possuir curso e/ou habilidade na atividade de apoio à docência. 

2.3. O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfabetização Voluntários será executado pelas unidades escolares 
municipais que ofertam as turmas de 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental, sendo orientado e acompanhado pela Secretaria Muni-

cipal de Educação de Primavera do Leste Mato Grosso–MT.  
 

3. DO PERFIL 

 

3.1. Poderão participar do Processo Seletivo candidatos como seguinte perfil: 

I. Professores alfabetizadores das redes com disponibilidade de carga horária; 

II. Auxiliares Educacionais da rede com disponibilidade de carga horária; 
III. Profissionais com Diploma/Certificado de Magistério em Nível Médio ou Normal Superior; 

IV. Estudantes do Curso de Pedagogia ou outra Licenciatura;  

V. Pessoas com conhecimento comprovado na área de apoio à docência, preferencialmente, em alfabetização. 
 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA 

 

4.1 O Assistente de Alfabetização, apoiará o Professor alfabetizador nas unidades escolares considerando os critérios estabelecidos 

nas normas que regulam o Programa Mais Alfabetização. 

4.2. O Assistente de Alfabetização deverá atuar semanalmente com 5 (cinco) horas em cada turma, em unidades escolares não 
vulneráveis. 

EDITAIS 
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4.3. Os atendimentos de cada Assistente à unidade escolar, em qualquer combinação, não podem ultrapassar 40 (quarenta) horas 

semanais. 

4.4. Considera-se o apoio dos Assistentes de Alfabetização ao Professor Alfabetizador como de natureza voluntária nos termos da 

Lei Federal nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado. Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha objeti-
vos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

4.5. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

4.6. São atribuições do Assistente de Alfabetização: 
I. Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do Programa na unidade escolar;  

II. Cumprir a carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa; 

III.Auxiliar o Professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele; 
IV. Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência se for o caso; 

V. Elaborar e apresentar à Coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente; 

VI. Acessar o Sistema de Monitoramento do Programa/CAEd digital, cadastrar as atividades pedagógicas desenvolvidas, para que o 
Professor ou o Coordenador da escola analisem e validem posteriormente; 

VII. Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa; 
VIII. Realizar as formações indicadas pelo MEC. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1. A Secretaria Municipal de Educação de Primavera do Leste – MT, no uso de suas atribuições, dará plena autonomia para as 

unidades escolares municipais que ofertam a etapa do Ensino Fundamental fazer a seleção do Assistente de Alfabetização, inter-
namente, de acordo com as especificidades deste Edital. 

5.2. Não será cobrada taxa de inscrição. 

5.3. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos, que serão arquivados pela unidade escolar:  
I. Ficha de Inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras, sendo 

assinada pelo Candidato e Comissão Escolar; 

II. Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para fins de conferência: 
a) Carteira de Identidade (frente e verso);  

b) CPF; 

c) Comprovante de residência; 
d) Diploma/Certificado (para candidatos graduados ou Histórico Escolar atualizado); 

e) Comprovante de curso e/ou de habilidade na área de apoio à docência, preferencialmente em alfabetização. No caso de conhe-

cimentos específicos é necessário que o candidato apresente documentos que comprovem suas habilidades (declarações, releases, 
portfólios, etc.). 

5.4. As informações prestadas na Ficha de Inscrição do Processo Seletivo Simplificado são de inteira responsabilidade do candida-

to, ficando a Comissão Escolar no direito de excluí-lo, caso comprove inveracidades das informações. 
5.5.  Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição.  

5.6. Será entregue ao candidato um comprovante de inscrição do Processo Seletivo Simplificado. 

5.7. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida. 

5.8. As inscrições serão realizadas nas secretarias das unidades escolares que ofertam o 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental nos 

dias 28 e 29 de fevereiro no horário das 08 às 12 horas. 

5.9. Cada candidato poderá escolher a unidade escolar de sua preferência, podendo realizar a inscrição em várias unidades.  
 

6. DA SELEÇÃO 

 

6.1. A Secretaria Municipal de Educação orientara e acompanhará os  trabalhos realizados pela Comissão Escolar para a Seleção 

Pública dos Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Mais Alfabetização. 

6.2. Cada unidade que oferta o 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental, terá sua Comissão Escolar composta pelo Diretor, Coordena-
dor Pedagógico e Secretário Escolar e/ou Agente Administrativo. 

6.3. A ordem de classificação se dará considerando o candidato que possuir a maior pontuação, somados os pontos dos critérios 

estabelecidos neste Edital. 
6.4. A comprovação do Currículo e dos Títulos se dará por meio da apresentação dos documentos estipulados abaixo, que atestam 

a titularidade ao candidato e pontuarão da seguinte forma: 

 

EXPERIÊNCIA A SER COMPROVADA PONTUAÇÃO 

Titulação de Pedagogia e/ou Licenciatura 4 pontos 

Cursando Pedagogia ou Curso de Licenciatura 3 pontos 

Titulação de Magistério e/ou Normal Superior 2 pontos 

Outros Curso de Ensino Médio 1 ponto 

Experiência comprovada em trabalhos realizados em alfabetização (magistério, participação 

em projetos) 
1 ponto a cada ano 

Experiência comprovada em atuação no Programa  Mais Alfabetização em 2018 1 ponto a cada ano 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  20 de Fevereiro de 2020 • Edição Extraordinária 1638  • Ano XIV  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 3 

 

6.5. Será contabilizada apenas a maior Titulação que o candidato possui. 

6.6. O candidato poderá ter pontuação, desde que apresente documento(s) relacionado(s) à experiência em alfabetização ou na 

atuação do Programa Mais Alfabetização nos anos de 2018 e 2019. 
6.7. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital.   

6.8. O resultado será organizado e publicado no mural da unidade escolar por ordem de classificação, devendo o mesmo ser envia-

do via ofício para a Coordenação do Programa Mais Alfabetização do município.  
6.9. Se ocorrer empate na nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

I.Tenha maior tempo de experiência comprovada, na área pedagógica. 

II.Tenha a maior idade. 
6.10. Todos os candidatos habilitados serão considerados Classificados constituindo assim o banco de Assistentes de Alfabe-

tização do Programa Mais Alfabetização nas unidades escolares que ofertam o 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental perten-

centes a Secretaria Municipal de Educação,  para o ano de 2020 e 2021. 
6.11. A unidade escolar que ao findar o processo, não tiver candidatos inscritos para seu banco de Assistentes de Alfabetiza-

ção, poderá solicitar a outra unidade, via ofício, a disponibilidade da classificação dos candidatos, convidando-os a exercer 
atividades nas turmas existentes. 

6.12. A unidade escolar que não possuir candidatos inscritos e/ou classificados, poderá realiza, um novo Processo Seletivo, 

no decorrer do mês de março do corrente ano, informando via ofício à Coordenação do Mais Alfabetização Municipal. 
6.13. A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e disponibilidade do candidato, bem como, inerentes a necessidade da 

unidade escolar para qual o candidato se inscreveu. 

6.14. A classificação final será divulgada no dia 02 de março de 2020 nas unidades escolares. 
 

7. DA LOTAÇÃO 

 

7.1. A lotação obedecerá a ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados na seleção e o atendimento dos critérios 

estabelecidos no item 2.2. deste Edital. 

7.2. Os candidatos classificados e convocados, assinarão o Termo de Compromisso para realizarem as atividades de Assisten-
te de Alfabetização, pelo prazo de 8 (oito) meses, período este que poderá ser diferente e alterado de acordo com as normas e 

diretrizes estabelecidas pelo FNDE/MEC e necessidades da unidade escolar ou, para dar continuidade ao trabalho iniciando 

no ano de 2019. 
7.3. Em caso de desistência dos trabalhos o Assistente deverá formalizar seu pedido de desligamento do Programa à Direção da 

unidade escolar, que deve arquivar o documento. 

7.4. Se houver desistência do candidato classificado, deverá será convocado para lotação, o candidato classificado segundo a 
ordem decrescente de pontos. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, uma bolsa auxílio no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais) por cada turma por ele atendida, por mês trabalhado, conforme instituído pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018 

que institui o Programa Mais Alfabetização. 

8.2. Caso o Assistente de Alfabetização não realize a totalidade dos trabalhos no mês, receberá proporcionalmente aos dias traba-

lhados. 
8.3. O Assistente de Alfabetização poderá atender até 8 (oito) turmas, totalizando 40 (quarenta) horas semanais. 

8.4. A quantidade de turmas de cada Assistente de Alfabetização dependerá do tipo de unidade escolar, do planejamento da escola, 

da quantidade de turmas de 1º e 2º ano que a unidade possui e da disponibilidade de tempo do Assistente classificado. 
8.5. Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial para desempenho de suas atribuições, em local e 

data a ser definido pela Coordenação Municipal do Programa. 

8.6. O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de não estar correspondendo as finalidades e 
objetivos do Programa, por prática de atos de indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional. 

8.7. Para dar continuidade a realização do Programa, referente ao atendimento do ano de 2019, do qual iniciou apenas no mês de 

agosto, restando ainda 04 (quatro) meses para concluir o período de 08 (oito) meses, o Assistente de Alfabetização inscrito no 
processo de 2019, conforme Edital nº 001/2019 poderá dar continuidade aos trabalhos, assinando um termo para este fim. 

8.8. Na ausência ou impossibilidade de permanência do Assistente de Alfabetização Assistente de Alfabetização que iniciou as 

atividades em 2019, a unidade escolar deverá realizar o chamamento do novo candidato inscrito, conforme classificação final. 
8.9. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de Primavera do Leste- MT. 

8.10. Faz parte deste Edital: 

I.Ficha de Inscrição do Candidato(a); 
II.Comprovante de Inscrição com o número da Inscrição de Candidato(a) para Assistente de Alfabetização de Voluntário; 

III.Ficha de Pontuação de Candidato(a) à Assistente de  Alfabetização Voluntário; 

IV.Termo de Continuidade ao Programa iniciado em 2019. 
8.11. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

8.12. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Primavera do Leste – MT, 19 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação e Esportes 

Portaria n.º 003/2018 
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PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO – 2020 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO À 

ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIO 

 

 

1.NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _________/2020                 

2.NOME DO (A) CANDIDATO (A): _____________________________________________  

3.RG: _______________________ SSP/_______ CPF: _______________________________ 

4.ENDEREÇO: __________________________________________________Nº_______ BAIRRO: 

________________________MUNICÍPIO:_______________________________ 

5.FONE/ CELULAR: _____________________ E-MAIL: ____________________________ 

6.FORMAÇÃO: 

 (     ) PEDAGOGIA     (   ) CURSANDO PEDAGOGIA OU CURSO DE LICENCIATURA  (    ) MAGISTÉRIO EM NÍVEL MÉDIO    (    ) OUTRO CURSO 

DE NÍVEL MÉDIO   

 

7.CARGA HORÁRIA SEMANAL DISPONÍVEL:         

ATÉ________HORAS (   ) MANHÃ   

   ATÉ________HORAS (   )  TARDE 

DIAS DA SEMANA DE SUA PREFERÊNCIA: ____________________________________ 

Declaro estar ciente das atribuições inerentes à função de Assistente de Alfabetização publicadas no Edital nª 001/2020 referente ao Processo Seletivo Simplifica-

do para atuação no Programa Mais Alfabetização. Sabendo que são atribuições do assistente de alfabetização:  

 I - Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do Programa na unidade escolar;  

II - Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa;  

III - Auxiliar o Professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele;  

IV - Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência, se for o caso;  

V - Elaborar e apresentar à Coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente;  

VI - Acessar o Sistema de Monitoramento do Programa/CAEd digital, cadastrar as atividades pedagógicas desenvolvidas, para que o Professor ou o Coordenador 

da escola analisem e validem posteriormente;  

VII - Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa;   

VIII - Realizar as formações indicadas pelo MEC. 

 

 

 

 

PRIMAVERA DO LESTE, _____/________/2020. 

 

 

 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)_________________________________________  

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: ___________________________________________ 
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PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO – 2020 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO COM O NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

DE CANDIDATO(A) PARA ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIO 

 

 

1.NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ___________/2020. 

2.NOME DO (A) CANDIDATO (A): ____________________________________________  
3.INSCRIÇÃO REALIZADA COM A APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

 

(    ) Cópia do RG 
(    ) Cópia do CPF 

(    ) Cópia do Comprovante de Residência 
(    ) Cópia do Diploma/Certificado de Pedagogia 

(    ) Cópia do Diploma/Certificado de Magistério  

(    ) Cópia do Diploma/Certificado de Ensino Médio em outro curso 
(    ) Documento que comprove estar cursando Pedagogia ou outro Curso de Licenciatura 

(    ) Documentos que comprove tempo de atuação em alfabetização 

(    ) Documentos que comprove tempo de atuação no Programa Mais Alfabetização 
 

4.INSCRIÇÃO REALIZADA EM : _____/________/2020. 

Declaro estar ciente das atribuições inerentes à função de Assistente de Alfabetização publicadas no Edital nª 001/2020 referente ao Processo Seletivo Simplifica-
do para atuação no Programa Mais Alfabetização. Sabendo que são atribuições do assistente de alfabetização:  

 I - Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do Programa na unidade escolar;  

II - Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa;  
III - Auxiliar o Professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele;  

IV - Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência, se for o caso;  

V - Elaborar e apresentar à Coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente;  
VI - Acessar o Sistema de Monitoramento do Programa/CAEd digital, cadastrar as atividades pedagógicas desenvolvidas, para que o Professor ou o Coordenador 

da escola analisem e validem posteriormente;  

VII - Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa;   
VIII - Realizar as formações indicadas pelo MEC. 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)_________________________________________  

RESPONSAVEL PELA INSCRIÇÃO: __________________________________________ 

OBS: Fazer duas vias desta Ficha (1 via para candidato e 1 via para unidade escolar). 

PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO – 2020 

 
 

FICHA DE PONTUAÇÃO DE CANDIDATO (A) À 

ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIO 

 

 

1.NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ____________/2020. 
2.NOME DO(A) CANDIDATO(A): _____________________________________________ 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS VALORES ATRIBUÍDOS PONTUAÇÃO  

Titulação de Pedagogia e/ou Licenciatura 4 pontos  

Cursando Pedagogia ou Curso de Licenciatura 3 pontos  

Titulação de Magistério e/ou Normal Superior 2 pontos  

Outros Curso de Ensino Médio 1 ponto  

Experiência comprovada em trabalhos realizados em alfabe-
tização (magistério, participação em projetos) 

1 ponto a cada ano 
 

Experiência comprovada em atuação no Programa  Mais 

Alfabetização anos de  2018 e 2019 
1 ponto a cada ano 

 

 

TOTAL 

  

 
 

 

 
PRIMAVERA DO LESTE, _____/________/2020. 

 

ASSINATURAS DA COMISSÃO ESCOLAR:  
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO – 2020 

 

 

 

TERMO DE CONTINUIDADE 

ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIO 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________ Portador(a) do CPF nº____________________________, declaro que 
exerci a função de Assistente de Alfabetização do Programa Mais Alfabetização durante o período de  ____ meses no ano de 2019, na 

EMEF____________________________________________, em caráter voluntário e por razões pessoal, venho afirmar meu interesse na continuidade  das fun-

ções  a serem desempenhadas no programa neste ano,  a partir desta data.  
 

Por ser expressão da verdade, assino o presente. 
 

Primavera do Leste, ...../...../2020. 

 
 

 

__________________________________________________________________ 
Nome 

Assinatura do Assistente 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 076/2020 

 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais, e de conformidade com o artigo 110 da Lei Municipal nº 

679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Primavera do Leste-MT, 

 

 

 

R E S O L V E 

 

 

  Conceder Licença para Tratar de Assuntos Particulares, por um período de 

02 (dois) anos, a contar de 1º de janeiro de 2020 a 30 de dezembro de 2021, 

para a Senhora LENICE FREITAS TEIXEIRA, ocupante do cargo de 

Professora de Língua Portuguesa. 

  

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2020. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 28 de janeiro de 2020. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

ELO. 

 

REPUBLICADA POR TER SAIDO INCORRETA NA EDIÇÃO 1621. 

PORTARIA Nº 116/2020 

 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais, e de conformidade com o inciso V do artigo 24 da 

Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-

MT. 

 

 

 

R E S O L V E 

 

 

Conceder VACÂNCIA, para a assunção do cargo de Motorista Catego-

ria “D”, para o qual foi convocado por Concurso Público Municipal Nº 

01/2019, através do Edital de Convocação Nº 007 de 10 de janeiro de 

2020, o Senhor VITOR GUSTAVO DA SILVA DE SOUZA, ocupante 

do cargo de Monitor Social. 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 13 de fevereiro de 2020. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ELO. 

 

REPUBLICADA POR TER SAIDO INCORRETA NA EDIÇÃO 1633. 
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DECRETOS 
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ATAS 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 010/2020 

PREGÃO PRESENCIAL 007/2020_SRP 

VALIDADE 12 (DOZE) MESES 

 
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.974.088/0001-05, na Rua Maringá n° 444, Centro em 

Primavera do Leste - MT CEP: 78.850-000 representado pelo Prefeito Municipal, Leonardo Tadeu Bortolin, brasileiro, empresário, portador da CI RG nº 

2153268-0 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob n° 332.053.048-88, RESOLVE registrar os preços da empresa CLIMAR LOCAÇÕES LTDA - EPP, pessoa jurídi-
ca de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.887.904/0001-95, portadora da Inscrição Estadual nº 13.444.546-5, com seu ato constitutivo registrado e 

arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, em sessão de 16/01/2012, sob o Número de Identificação no Registro de Empresas - NIRE 

51201288470, sediada na Rua Fernando Correa da Costa, nº 4072, Bairro Jardim Adriana, CEP 78705-841, em Rondonópolis – MT, representada pela sócia admi-
nistradora, Lucia Maria Sousa Rodrigues, brasileira, maior, casada, empresária, nascida aos 13/12/1978, portadora da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS nº 02.697-DRT/MT, inscrita no CPF/MF sob nº 828.336.211-91, residente e domiciliada na Rua 05, s/n, Lote 02 Quadra 03, Bairro Sunflawer, em Rondo-
nópolis-MT, CEP 78.731-644, nos termos da cláusula quarta da Quarta Alteração Contratual, firmada em Rondonópolis-MT, aos 12/09/2016, registrada na JU-

CEMAT sob nº 20168346842, aos 22/09/2016, Protocolo 16/834684-2, de 19/09/2016, NIRE 51 2 0128847-0, de acordo com a classificação por ela alcançada no 

certame em epígrafe, atendendo as condições previstas no Edital do Pregão Presencial nº 007/2020 e nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às 
normas constantes Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a 

seguir: 

 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. Contratação, via modalidade Registro de Preços, de empresa especializada em Locação de Banheiros Químicos, para atendimento às necessidades das diversas 

Secretarias Municipais. 
1.2. As especificações detalhadas e demais condições estão contidas no Termo de Referência nº008/2020 anexa ao edital do Pregão Presencial nº007/2020 parte 

integrante desta ARP, elaborado pela Central de Compras desta Prefeitura. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

a) Secretaria Municipal de Educação- Seção Pedagógica 

 

b) Secretaria Municipal De Assistência Social- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1 23231 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍ-

MICOS: Material em polietileno ou 
similar, com teto translúcido, dimensões 

mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de 

fundo x 2,10 de altura, composto de 

caixa de dejeto, porta papel higiênico, 

fechamento com identificação de ocupa-

do, para uso do público em geral. Inclui 
transporte, montagem com manutenção 

diária, limpeza e higienização diária, 
recolhimento de dejetos e desmontagem. 

80 SERV PRÓPRIA 118,90 9.512,00 

2 42068 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍ-

MICOS - PNE: Composto de caixa de 

dejetos, porta papel higiênico, fecha-
mento com identificação de ocupado, 

próprio para portadores de necessidades 

especiais. Material em polietileno ou 
similar, com teto translúcido, dimensões 

padrões que permitam a movimentação 

de cadeira de rodas do usuário no interi-
or do banheiro, composto de todos os 

equipamentos e acessórios de segurança 

que atendam as exigências previstas em 
normas técnicas aprovadas pelos orgãos 

oficiais competentes. Inclui transporte, 

montagem com manutenção diária, 
limpeza e higienização diária, recolhi-

mento de dejetos e desmontagem. 

20 SERV PRÓPRIA 188,00 3.760,00 

TOTAL 13.272,00  

Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1 23231 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍ-

MICOS: Material em polietileno ou 

similar, com teto translúcido, dimensões 
mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de 

fundo x 2,10 de altura, composto de 
caixa de dejeto, porta papel higiênico, 

fechamento com identificação de ocupa-

12 SERV PRÓPRIA 118,90 1.426,80 

PREGÃO / LICITAÇÃO 
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c) Secretaria Municipal de Infraestrutura 

 

d) Secretaria Municipal De Cultura, Turismo,Laser e Juventude 

 

do, para uso do público em geral. Inclui 

transporte, montagem com manutenção 

diária, limpeza e higienização diária, 

recolhimento de dejetos e desmontagem. 

2 42068 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍ-

MICOS - PNE: Composto de caixa de 

dejetos, porta papel higiênico, fecha-

mento com identificação de ocupado, 
próprio para portadores de necessidades 

especiais. Material em polietileno ou 

similar, com teto translúcido, dimensões 
padrões que permitam a movimentação 

de cadeira de rodas do usuário no interi-
or do banheiro, composto de todos os 

equipamentos e acessórios de segurança 

que atendam as exigências previstas em 
normas técnicas aprovadas pelos orgãos 

oficiais competentes. Inclui transporte, 

montagem com manutenção diária, 
limpeza e higienização diária, recolhi-

mento de dejetos e desmontagem. 

12 SERV PRÓPRIA 188,00 2.256,00 

TOTAL 3.682,80  

Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1 23231 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍ-

MICOS: Material em polietileno ou 

similar, com teto translúcido, dimensões 
mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de 

fundo x 2,10 de altura, composto de 

caixa de dejeto, porta papel higiênico, 
fechamento com identificação de ocupa-

do, para uso do público em geral. Inclui 

transporte, montagem com manutenção 
diária, limpeza e higienização diária, 

recolhimento de dejetos e desmontagem. 

200 SERV PRÓPRIA 118,90 23.780,00 

2 42068 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍ-

MICOS - PNE: Composto de caixa de 

dejetos, porta papel higiênico, fecha-

mento com identificação de ocupado, 
próprio para portadores de necessidades 

especiais. Material em polietileno ou 

similar, com teto translúcido, dimensões 
padrões que permitam a movimentação 

de cadeira de rodas do usuário no interi-

or do banheiro, composto de todos os 
equipamentos e acessórios de segurança 

que atendam as exigências previstas em 

normas técnicas aprovadas pelos orgãos 
oficiais competentes. Inclui transporte, 

montagem com manutenção diária, 

limpeza e higienização diária, recolhi-
mento de dejetos e desmontagem. 

20 SERV PRÓPRIA 188,00 3.760,00 

TOTAL 27.540,00  

Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1 23231 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍ-

MICOS: Material em polietileno ou 

similar, com teto translúcido, dimensões 

mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de 
fundo x 2,10 de altura, composto de 

caixa de dejeto, porta papel higiênico, 

fechamento com identificação de ocupa-
do, para uso do público em geral. Inclui 

transporte, montagem com manutenção 

diária, limpeza e higienização diária, 
recolhimento de dejetos e desmontagem. 

300 SERV PRÓPRIA 118,90 35.670,00 

2 42068 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMI-

COS - PNE: Composto de caixa de 
dejetos, porta papel higiênico, fecha-

100 SERV PRÓPRIA 188,00 18.800,00 
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e) Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico 

 

f ) Secretaria Municipal De Esportes 

 

mento com identificação de ocupado, 

próprio para portadores de necessidades 

especiais. Material em polietileno ou 

similar, com teto translúcido, dimensões 
padrões que permitam a movimentação 

de cadeira de rodas do usuário no interi-

or do banheiro, composto de todos os 
equipamentos e acessórios de segurança 

que atendam as exigências previstas em 

normas técnicas aprovadas pelos orgãos 
oficiais competentes. Inclui transporte, 

montagem com manutenção diária, 

limpeza e higienização diária, recolhi-
mento de dejetos e desmontagem. 

TOTAL 54.470,00  

Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1 23231 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍ-

MICOS: Material em polietileno ou 

similar, com teto translúcido, dimensões 

mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de 
fundo x 2,10 de altura, composto de 

caixa de dejeto, porta papel higiênico, 

fechamento com identificação de ocupa-
do, para uso do público em geral. Inclui 

transporte, montagem com manutenção 

diária, limpeza e higienização diária, 
recolhimento de dejetos e desmontagem. 

14 SERV PRÓPRIA 118,90 1.664,60 

2 42068 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍ-

MICOS - PNE: Composto de caixa de 
dejetos, porta papel higiênico, fecha-

mento com identificação de ocupado, 

próprio para portadores de necessidades 
especiais. Material em polietileno ou 

similar, com teto translúcido, dimensões 

padrões que permitam a movimentação 
de cadeira de rodas do usuário no interi-

or do banheiro, composto de todos os 

equipamentos e acessórios de segurança 
que atendam as exigências previstas em 

normas técnicas aprovadas pelos orgãos 

oficiais competentes. Inclui transporte, 
montagem com manutenção diária, 

limpeza e higienização diária, recolhi-

mento de dejetos e desmontagem. 

6 SERV PRÓPRIA 188,00 1.128,00 

TOTAL 2.792,60  

Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1 23231 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍ-

MICOS: Material em polietileno ou 
similar, com teto translúcido, dimensões 

mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de 

fundo x 2,10 de altura, composto de 
caixa de dejeto, porta papel higiênico, 

fechamento com identificação de ocupa-

do, para uso do público em geral. Inclui 
transporte, montagem com manutenção 

diária, limpeza e higienização diária, 

recolhimento de dejetos e desmontagem. 

200 SERV PRÓPRIA 118,90 23.780,00 

2 42068 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍ-

MICOS - PNE: Composto de caixa de 

dejetos, porta papel higiênico, fecha-
mento com identificação de ocupado, 

próprio para portadores de necessidades 

especiais. Material em polietileno ou 
similar, com teto translúcido, dimensões 

padrões que permitam a movimentação 

de cadeira de rodas do usuário no interi-
or do banheiro, composto de todos os 

100 SERV PRÓPRIA 188,00 18.800,00 



 

DIOPRIMA  - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT •  20 de Fevereiro de 2020 • Edição Extraordinária 1638  • Ano XIV  •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 26 

 

3. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

3.1. As despesas oriundas da presente contratação correrão por conta de recursos próprios específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Pri-
mavera do Leste nas dotações orçamentárias relacionadas abaixo: 

 

Secretaria Municipal de Educação:  

Órgão 06 Secretaria Municipal de Educação  

Und. Orçamentária 06005 Seção Pedagógica  

Unidade executora 06005 Seção Pedagógica 

Funcional programática 12.361.0016-2.157 Manut. Seção Pedagógica 

Ficha  427  

Despesa/fonte  3.3.90.39.00 - 0101 Outros Serviços de Terceiros 

Solicitação  167/2019  

 

Secretaria Municipal de Assistência Social:  

Órgão 08 Secretaria Municipal de Assistência Social 

Und. Orçamentária 08002 Fundo Munic. de Assistência Social 

Unidade executora 08002 Fundo Munic. de Assistência Social 

Funcional programática 08.244.0024-2.190 Manut. Prot. Soc. Básica 

Ficha  871  

Despesa/fonte  3.3.90.39.00 - 0100 Outros Serviços de Terceiros 

Solicitação  954/2019  

 

Secretaria Municipal de Infraestrutura:  

Órgão 09 Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Und. Orçamentária 09002 Coordenadoria de Serviços Urbanos 

Unidade executora 09002 Coordenadoria de Serviços Urbanos 

Funcional programática 15.451.0027-2.197 Manut. Coordenadoria de Serviços Urbanos 

Ficha  984  

Despesa/fonte  3.3.90.39.00 - 0100  Outros Serviços de Terceiros 

Solicitação  276/2019  

 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude:  

Órgão 11 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude 

Und. Orçamentária 11003 Coordenadoria de Cultura e Juventude 

Unidade executora 11003 Coordenadoria de Cultura e Juventude 

Funcional programática 13.392.0028-1.146 Manut. Seção de Cultura 

Ficha  1077  

Despesa/fonte  3.3.90.39.00 - 0100 Outros Serviços de Terceiros 

Solicitação  260/2019  

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria e Comércio  

Órgão 12 Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria e Comércio 

Und. Orçamentária 12002 Coordenadoria de Indústria e Comércio 

Unidade executora 12002 Coordenadoria de Indústria e Comércio 

Funcional programática 23.691.0003-2.140 Manut. Coord. De Indústria e Comércio 

Ficha  1126  

Despesa/fonte  3.3.90.39.00 - 0100 Outros Serviços de Terceiros 

Solicitação  47/2019  

 

Secretaria Municipal de Esportes:  

Órgão 13 Secretaria Municipal de Esportes 

Und. Orçamentária 13002 Manutenção Seção de Desporto 

Unidade executora 13002 Manutenção Seção de Desporto 

Funcional programática 27.812.0017-2.115 Promoção e Fomento de Atividades Esportivas 

Ficha  436  

Despesa/fonte  3.3.90.39.00 - 0100 Outros Serviços de Terceiros 

Solicitação  243/2017  

 
CLÁUSULA QUARTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 

nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

equipamentos e acessórios de segurança 

que atendam as exigências previstas em 

normas técnicas aprovadas pelos orgãos 

oficiais competentes. Inclui transporte, 
montagem com manutenção diária, 

limpeza e higienização diária, recolhi-

mento de dejetos e desmontagem. 

TOTAL 42.580,00  
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4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens 

do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, no máximo ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplica-

ção, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 
4.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, 

desde que solicitada pelo órgão não participante. 

 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, conforme art. 12 do Decreto nº 7.892/13). 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

registrados nesta Ata; 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 

cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es); 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) 

a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado; 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracida-

de dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação; 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa; 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s); 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa; 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devida-

mente comprovados e justificados: 

6.9.1. Por razão de interesse público; ou 
6.9.2. A pedido do fornecedor.  

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e 

demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL; 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 

certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 
7.4. A fiscalização das especificações dos materiais será exercida por representante legal da CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL DE CONTRATO, o sr. ED-

SON MÁRCIO DA SILVA XAVIER, e como suplente a sra. ELIZETE RODRIGUE NASCIMENTO devidamente designado pela Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste ou por cada Secretaria Municipal responsável, conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93, cabendo aos usuários a ratificação da qualidade dos serviços prestados. 

7.4.1 O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas eventual-

mente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

7.4.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas 

convenientes. 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada 

cópia aos demais órgãos participantes (se houver). 

 

Primavera do Leste - MT, 19 de fevereiro de 2020. 
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