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PODER EXECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAIS 

 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO ACE/ACS Nº 001/2019 

Edital de Convocação ACE/ACS nº. 003, de 18 de maio 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 198 da 

Constituição Federal, Lei  Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e 

suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 e  

Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores alterações. 

 

 

 

Considerando o Ofício nº 0492/2020/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Processo Seletivo 

Público 001/2019 para o cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMI-

AS. 

 

 

Resolve, 

 

 

1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no Processo 

Seletivo Público 001/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital 

de homologação nº 16.001/2019, a comparecer no prazo máximo de 30 (trin-

ta) dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de 

Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cida-

de, no horário das 07:00 às 13:00, 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 

 

 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

INSC. NOME 

6 
LAIS THALITA DA SILVA CAMPOS 

 

 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 18 de maio de 2020. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

ACE E ACS 

1. 2 fotos 3x4 recente; 

2. Fotocópia da Cédula de Identidade; * 

3. Fotocópia do CPF; * 

4. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de 

identificação do trabalhador frente e verso); 

5. Fotocópia Comprovante de inscrição no 

PIS/PASEP; 

6. Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casa-

mento ou averbação, se houver; * 

7. Fotocópia do Comprovante de Escolaridade/pré-

requisitos exigidos para o cargo; * 

8. Certidão de Quitação Eleitoral; 

9. Comprovante de endereço atualizado; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, de isen-

ção ou de dispensa do Serviço Militar (se do sexo 

masculino);* 

11. Fotocópia do RG, CPF e PIS/PASEP (se houver) 

do cônjuge; 

12. Fotocópia do CPF do pai e da mãe;  

13. Fotocópia do CPF dos filhos dependentes; 

14. Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos 

menores de 18 anos; 

15. Fotocópia da Carteira de vacinação para filhos 

menores de 14 anos; 

16. Comprovante de abertura de conta, em agência 

bancária na qual a Prefeitura de Primavera do 

Leste – MT mantém convênio para pagamento de 

créditos salariais; 

17. Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 

(original) expedido pela Junta de Perícias Médi-

cas 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 resi-

diu nos últimos 05 anos; 

24. Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º 

e 2º grau da Justiça Federal dos lugares que resi-

diu nos últimos 05 anos; 

25. Outros que estiverem presentes no edital do 

Concurso. 

 
* Documentos deverão ser autenticados em cartório. 
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ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

ACE E ACS  

1. Hemograma completo (com plaquetas); 

2. Classificação de Grupo Sanguíneo e fator 

RH; 

3. Glicemia (em jejum); 

4. HBsAg; 

5. Anti HBc Total; 

6. Gama GT (gama glutinal transferase) 

TGO – TGP; 

7. Anti HAV – IgM, IgG; 

8. Anti HCV; 

9. Ureia e Creatinina; 

10. Urina I; 

11. Protoparasitológico; 

12. Raio X de Tórax (com laudo); 

13. Raio X de Coluna Lombo-Sacra (com 

laudo); 

14. Colpocitologia Oncológica (somente pa-

ra o sexo feminino); 

15. Mamografia (para mulheres a partir dos 

50 anos); 

16. Eletrocardiograma (com avaliação cardi-

ológica, se patológica definir o grau); 

17. Teste das Pirâmides Coloridas Pfister. 

 

 

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 PrefeituraMunicipal 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-

turaMunicipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibili-

dade, 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 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO ACE/ACS Nº 001/2019 

Edital de Convocação ACE/ACS nº. 004, de 18 de maio 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 198 da 

Constituição Federal, Lei  Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e 

suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 

e  Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores alterações. 

 

 

Considerando o Ofício nº 0491/2020/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Processo Seletivo 

Público 001/2019 para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 

 

 

Resolve, 

 

1.Convocar os candidatos relacionados no quadro “1”, classificados no 

Processo Seletivo Público 001/2019, de acordo com a ordem de classificação 

do edital de homologação nº 16.001/2019, a comparecer no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria 

de Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta 

Cidade, no horário das 07:00 às 13:00, 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, agen-

dando 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 docu-

mentação prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA 

E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, 

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

 

 

Quadro 1 

 

UNIDADE BÁSICA: ESF I 

INSC. NOME 

2 REGY ROUSE LOPES DE OLIVEIRA 

UNIDADE BÁSICA: ESF V 

INSC. NOME 

2 DALMIR BATISTA DA SILVA CRUZ 

UNIDADE BÁSICA: ESF IX 

INSC. NOME 

3 JOÃO MIGUEL LEAL 

 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 18 de maio de 2020. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

 

 

ACE E ACS 

1. 2 fotos 3x4 recente; 

2. Fotocópia da Cédula de Identidade; * 

3. Fotocópia do CPF; * 

4. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identi-

ficação do trabalhador frente e verso); 

5. Fotocópia Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

6. Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento 

ou averbação, se houver; * 

7. Fotocópia do Comprovante de Escolaridade/pré-

requisitos exigidos para o cargo; * 

8. Certidão de Quitação Eleitoral; 

9. Comprovante de endereço atualizado; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, de isenção ou 

de dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculi-

no);* 

11. Fotocópia do RG, CPF e PIS/PASEP (se houver) do 

cônjuge; 

12. Fotocópia do CPF do pai e da mãe;  

13. Fotocópia do CPF dos filhos dependentes; 

14. Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos 

menores de 18 anos; 

15. Fotocópia da Carteira de vacinação para filhos meno-

res de 14 anos; 

16. Comprovante de abertura de conta, em agência 

bancária na qual a Prefeitura de Primavera do Leste – 

MT mantém convênio para pagamento de créditos sa-

lariais; 

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 Concur-

so. 

 

 

 
* Documentos deverão ser autenticados em cartório. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

ACE E ACS  

1. Hemograma completo (com plaquetas); 

2. Classificação de Grupo Sanguíneo e fator 

RH; 

3. Glicemia (em jejum); 

4. HBsAg; 

5. Anti HBc Total; 

6. Gama GT (gama glutinal transferase) 

TGO – TGP; 

7. Anti HAV – IgM, IgG; 

8. Anti HCV; 

9. Ureia e Creatinina; 

10. Urina I; 

11. Protoparasitológico; 

12. Raio X de Tórax (com laudo); 

13. Raio X de Coluna Lombo-Sacra (com 

laudo); 

14. Colpocitologia Oncológica (somente pa-

ra o sexo feminino); 

15. Mamografia (para mulheres a partir dos 

50 anos); 

16. Eletrocardiograma (com avaliação cardi-

ológica, se patológica definir o grau); 

17. Teste das Pirâmides Coloridas Pfister. 

 

 

 

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-

turaMunicipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibili-

dade, 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 
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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 PrefeituraMunicipal 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 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: 

 

 

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 
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  CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

Edital de Convocação nº. 069, de 18 de maio 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 o Ofício nº 0316/2020 SINFRA de lavra da Secretaria Munici-

pal de Infraestrutura o qual solicita convocação mediante Concurso Público 

Municipal 01/2019 para o cargo de LUBRIFICADOR.  

 

 

 

 

Resolve, 

 

 

1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concurso 

público 01/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital de homo-

logação nº 20.01/2019, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos 

Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no 

horário das 07:00 às 13:00, 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 

 

LUBRIFICADOR 

INSC. NOME 

186301 

ELESANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA 

SOUZA 

 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 18 de maio 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.Certidão de Quitação Eleitoral;* 

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 consul-

ta 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 PrefeituraMunicipal 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-

turaMunicipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibili-

dade, 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 

 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 462/2019 

 

Edital de Convocação n° 034, de 18 de maio de 2020. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 

 

 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais 

e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição 

Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

 

Considerando o Ofício nº 0563/2020/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo 

Simplificado para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 

 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo Seletivo 

Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para 

atender necessidades temporárias, de excepcional interesse público, objeto do 

Edital nº. 462/2019 e alterações,  

 

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) 

do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, da 

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, centro, 

nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 07:00h às 13:00h, no 

prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da publicação, para ocupar 

sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Insc. Candidato 

185Luciana Amorim de Brito 

 

 

II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão cumprir as 

exigências para admissão constante no Edital nº. 462.01/2019 e demais 

normais aplicáveis.  

 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

462.01/2019 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessida-

de dos serviços desta Prefeitura.  

 

 

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candida-

tos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar ou-

tros(as) candidatos(as).  

 

 

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

 

 

 

Primavera do Leste - MT, 18 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Wania Macedo 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

 

Laura Kelly Hortenci de Barros 

Secretária Municipal de Saúde 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 462/2019 

 

Edital de Convocação n° 035, de 18 de maio de 2020. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PRO-

CESSO SELETIVO  

SIMPLIFICADO 

 

 

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constitu-

ição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 

 

Considerando o Ofício nº 0564/2020/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo 

Seletivo Simplificado para o cargo de AUXILIAR DE COZINHA. 

 

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 

Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 462/2019 e alterações,  

 

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-

do(a) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, 

da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, 

centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 07:00h às 

13:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da publicação, 

para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória. 

 

 

AUXILIAR DE COZINHA  

Insc. Candidato 

817 Joelma Renata da Silva Lemes 

 

 

II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão cumprir as 

exigências para admissão constante no Edital nº. 462.01/2019 e demais 

normais aplicáveis.  

 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

462.01/2019 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade dos serviços desta Prefeitura.  

 

 

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-

datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 

outros(as) candidatos(as).  

 

 

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

 

 

 

Primavera do Leste - MT, 18 de maio de 2020. 

 

 

 

Wania Macedo 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

 

Laura Kelly Hortenci de Barros 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

PORTARIA Nº 283/2020 

 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

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

atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 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 Prêmio por Assiduidade, por um período de 03(três) 

meses, a contar de 04 de maio de 2020 até 03 de agosto de 2020, o Senhor 

DEIJAIR ATAIDE PASSOS, ocupante do cargo de Motorista. 

 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 04 de maio de 2020 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 18 de maio de 2020. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

 
PORTARIA Nº 284/2020 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

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

atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II da 

Constituição Federal, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei Orgânica 

Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 25 de 

setembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 058, de 03 

de abril de 2020 do Concurso Público Municipal 01/2019, 

 

 

RESOLVE 

 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipal, o senhor DANIEL 

CARVALHO CORDEIRO, para exercer a função de Técnico Informáti-

co, sendo enquadrado no Regime Estatutário, de acordo com a Lei Munici-

pal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em contrário, receben-

do a remuneração constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 

20 de dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e suas alterações. 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 18 de maio de 2020. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ELO. 

 

 

PORTARIAS 
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COMUNICADO 

 

RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL Nº 002/2020 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SME), através da Coor-

denadoria de Alimentação Escolar e do Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE) do Município de Primavera do Leste – MT, torna público o resultado 

final obtido na sessão da Chamada Pública nº 002/2020 – Aquisição de 

Gêneros Alimentícios para as Unidades Municipais de Ensino de Primavera 

do Leste/MT –realizada em 28 de Abril de 2020, para suprir demanda do 

Ano Letivo de 2020 ou enquanto durar o saldo dos gêneros. 

Sagram-se vencedor(es) o(s) agricultor(es) e associação/cooperativa(s): 

DIRCEU ZANONno valor de R$ 19.994,80 (Dezenove mil e novecentos e 

noventa e quatro reais e oitenta centavos); QUELLIS BRESSAN no valor de 

R$ 10.407,60 (Dez mil e quatrocentos e sete reais e sessenta centavos); 

VALMOR LUIZ BRESSAN no valor de R$ 19.996,20 (Dezenove mil e 

novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos); PAULO SERGIO 

BERTOLINO no valor de R$ 19.996,20 (Dezenove mil e novecentos e 

noventa e seis reais e vinte centavos); SELMA INACIO POLECIANO no 

valor de R$ 19.762,00 (Dezenove mil e setecentos e sessenta e dois reais); 

ORIVALDO INACIO POLECIANO no valor de R$ 19.788,00 (Dezenove 

mil e setecentos e oitenta e oito reais); DELMAR KUHN no valor de R$ 

19.997,80 (Dezenove mil e novecentos e noventa e sete reais e oitenta 

centavos); CARLOS ANTONIO SELONK no valor de R$ 19.973,80 (De-

zenove mil e novecentos e setenta e três reais e oitenta centavos); SENA 

QUERIBE ALVES DE OLIVEIRA no valor de R$ 19.999,80 (Dezenove 

mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos); JULIANO 

BECK no valor de R$ 19.995,40 (Dezenove mil e novecentos e noventa e 

cinco reais e quarenta centavos); RAFAEL MAZUR ROSSETO no valor de 

R$ 19.913,80 (Dezenove mil e novecentos e treze reais e oitenta centavos); 

MARIA SOARES SAMPAIO no valor de R$ 19.998,40 (Dezenove mil e 

novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos); NELSINA DO 

ESPIRITO SANTO FERREIRA no valor de R$ 19.996,20 (Dezenove mil e 

novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos); CELSO BARBOSA DA 

SILVA no valor de R$ 19.995,60 (Dezenove mil e novecentos e noventa e 

cinco reais e sessenta centavos);ASSOCIAÇÃO CENTRAL DAS COOPE-

RATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES (ASCOP) no valor de R$ 

301.700,00 (Trezentos e um mil e setecentos reais); e COOPERATIVA 

DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SANTO 

ANTONIO DA FARTURA (COOPERSAF) no valor de R$ 396.484,00 

(Trezentos e noventa e seis mil e quatrocentos e oitenta e quatro re-

ais)totalizando o valor final de R$ 967.999,60 (Novecentos e sessenta e sete 

mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). 

 

 

Primavera do Leste - MT, 18 de Maio de 2020. 

 

 

ADRIANO CONCEIÇÃO DE PAULA 

Membro – Comissão Permanente de Licitação 

 

ALIANDRA MADALENA BATISTA DA SILVA 

Coordenadora de Alimentação Escolar 

 

ANDRÉIA ZIMPEL PAZDZIORA 

Nutricionista – PMAE 

 

HELAINE PAWLINA KALIZAK SCHMIDT 

Nutricionista - PMAE 

 

PALOMA VILAS BOAS REIS OLIVEIRA 

Nutricionista – PMAE 

 

RAQUEL VANDIRLENY LAURINDO 

Nutricionista - PMAE 

 

ROSA SCHNEIDER 

Nutricionista – PMAE 

 

IVONETE FÁTIMA DE ARAÚJO SPONCHIADO 

Presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

CONCORRÊNCIA nº 003/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, torna público e para 

conhecimento dos interessados em participar da licitação supracitada,que 

houve correção do Edital, mais precisamente na “Seção 2. PREÇO MÍNIMO 

DE ALIENAÇÃO” quanto ao valor de alguns itens.O local e data para a 

disputa não sofreram alterações. 

Informa-se que o teor da alteração encontra-se disponível no documento “1º 

Adendo Modificador”, disponível em nosso site. 

Os demais arquivos encontram-se à disposição dos interessados no site 

www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone: EMPRESA – Editais e Licitações. 

 

Primavera do Leste - MT, 15 de maio de 2020. 

 

Cristian dos Santos Perius 

Presidente da CPL 

 

PREGÃO / LICITAÇÕES 

 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

CONCORRÊNCIA nº 004/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, torna público e para 

conhecimento dos interessados em participar da licitação supracitada,que 

houve correção do Edital, mais precisamente na “Seção 2. PREÇO MÍNIMO 

DE ALIENAÇÃO” quanto ao valor de recolhimento mínimo de alguns 

itens.O local e data para a disputa não sofreram alterações. 

Informa-se que o teor da alteração encontra-se disponível no documento “1º 

Adendo Modificador”, disponível em nosso site. 

Os demais arquivos encontram-se à disposição dos interessados no site 

www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone: EMPRESA – Editais e Licitações. 

 

Primavera do Leste - MT, 15 de maio de 2020. 

 

Cristian dos Santos Perius 

Presidente da CPL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

SETOR DE LICITAÇÕES 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-

TÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FA-

MILIAR RURAL 

Nº 003/2020 

 

O Município de Primavera do Leste por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE realizará Chamada Pública, para aquisição de 

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar 

Rural destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Primavera do Leste, 

durante o período de 2020 ou enquanto durar o saldo dos gêneros, nos termos 

da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da Modalidade Compra 

Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, com dispensa 

de licitação, com fulcro no art. 17 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 

2011, no art. 17 do Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012, e na Resolução 

GGPAA nº 50, publicada no DOU de 26 de setembro de 2012, e suas altera-

ções, segundo as condições estabelecidas neste Edital. Os interessados (Gru-

pos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a 

documentação para habilitação e Projeto de Venda na Sala de Licitações, 

localizado na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Maringá, n° 444, 

Centro, Primavera do Leste/MT, no dia 10/06/2019 (terça-feira) às 07:30 

horas. 

 

A retirada do edital deverá ser feita no site www.primaveradoleste.mt.gov.br 

– Aba “EMPRESA” – “Editais e Licitações”.  

Maiores informações pelo fone (66) 3498 – 4400. 

 

 

 

Primavera do Leste - MT, 18 de maio de 2020. 

 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Coordenador de Licitação 

 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

ATA Nº:098/2020 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 035/2020 

FORNECEDORA:  STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição De Mobiliários E Equipamentos Permanentes para atender as necessidades das diversas Secretarias 

Municipais de Primavera do Leste, conforme Termo de Referência anexo I do edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

VIGÊNCIA: Doze (12) meses 

ITENS:  

 

a) Executivo Municipal - Chefia Do Gabinete: 

 

b) Secretaria Municipal Da Fazenda: Gabinete do Secretário 

 

c) Secretaria Municipal De Educação - Seção Pedagógica: 

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

48 15019 FRIGOBAR 120 LTS - 

Refrigerador compacto Cônsul com 116 6 

litros de capacidade de armazenagem e porta 

reversível possibilitando a abertura para a 

direita ou esquerda classificação a em 

consumo de energia tipo de degelo manual 

grades retrátil gaveta multiuso com tampa 

porta reversível porta latas. 

1 UN MIDEA - 

MRC1 2B1 

895,00 895,00 

Total: 
895,00  

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

56 14582 LONGARINA DIRETOR 3 ASSEN-

TOS - 

Longarina sem braços; estofamento do 

assento em encosto confeccionado em 

espuma de poliuretano injetado revesti-

mento em courvin. Produto de boa quali-

dade. Cor a ser definir no pedido. 

10 UN VANDA 

FLEX - 0210 

3L 

765,00 7.650,00 

Total: 
7.650,00  

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

SETOR DE LICITAÇÕES 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR 

RURAL 

Nº 004/2020 

 

O Município de Primavera do Leste por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL realizará Chamada Pública, 

para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de 

Primavera do Leste, durante o período de 2020 ou enquanto durar o saldo dos gêneros, nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da Modali-

dade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 17 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 

2011, no art. 17 do Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012, e na Resolução GGPAA nº 50, publicada no DOU de 26 de setembro de 2012, e suas alterações, 

segundo as condições estabelecidas neste Edital. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação 

para habilitação e Projeto de Venda na Sala de Licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Maringá, n° 444, Centro, Primavera do Les-

te/MT, no dia 11/06/2019 (quarta-feira) às 07:30 horas. 

A retirada do edital deverá ser feita no site www.primaveradoleste.mt.gov.br – Aba “EMPRESA” – “Editais e Licitações”.  

Maiores informações pelo fone (66) 3498 – 3333, ramal 250. 

 

Primavera do Leste - MT, 18 de maio de 2020. 

 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Coordenador de Licitação 

 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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d) Secretaria Municipal De Saúde- FMS Atenção Básica: 

40 14779 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS - 

SEM FORNO. Mesa esmaltada a fogo 

com easy clean. Corpo super reforçado 

em aço carbono com acabamento em 

pintura a pó eletrostática com base fosfa-

tizada. Queimador e grelhas em ferro 

fundido. Altura: 780 m. Largura: 800 mm 

Profundidade: 800 mm. 

10 UN CRISTAL 

AÇO - 

ECONOMY 

995,00 9.950,00 

41 14553 -FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BO-

CAS - 

Com forno. Cor: preto e branco; Altura: 

81,00 cm; largura: 1,50 m; profundidade: 

90,00 cm; peso: 11,10 kg; acendimento 

manual; fogão: queimadores frontais 

chama tripla com controle individual das 

chamas internas e externas: queimadores 

traseiros chama dupla. Easy Clean na 

mesa: esmalte antiaderente. Grades e 

queimadores da mesa de ferro fundido; 

injetor de gás horizontal; bandeja coletora 

de Resíduos; Estrutura de Cantoneiras de 

Aço; Números de Bocas: 6; Forno: Capa-

cidade mínima: 103 litros; Manipulador 

de temperatura; Grades do forno de aço 

cromado. Puxador de PVC. 

6 UN CRISTAL 

AÇO - 

ECONOMY 

1.758,00 10.548,00 

43 36050 FORNO INDUSTRIAL - 

Manipulador de temperatura de cinco 

posições; puxador do forno de PVC; 

forno com duas grades prateleiras. Supor-

te de aço cromado, alturas ajustáveis em 

quatro posições. Capacidade do forno (L): 

103. 

5 UN CRISTAL 

AÇO - 

STANDARD 

1.263,00 6.315,00 

47 14547 FREEZER VERTICAL DE 240 LI-

TROS - Dimensões aproximadas A: 1,54 

m x L: 62,00 cm x P: 69,00 cm; Cor 

Branca; 4 cestos deslizantes e removíveis; 

Voltagem: 110V; Consumo Aproximado: 

40 kW/h; Características: 7 compartimen-

tos internos (4 cestos, 1 gavetão, 1 prate-

leira e 1 compartimento extra frio); 

Congelamento rápido; Controle de tempe-

ratura no painel frontal; Gavetão multiuso 

em PS cristal; Pés niveladores. 

5 UN CONSUL - 

CVU 26 

2.860,00 14.300,00 

56 14582 LONGARINA DIRETOR 3 ASSEN-

TOS - 

Longarina sem braços; estofamento do 

assento em encosto confeccionado em 

espuma de poliuretano injetado revesti-

mento em courvin. Produto de boa quali-

dade. Cor a ser definir no pedido. 

10 UN VANDA 

FLEX - 0210 

3L 

765,00 7.650,00 

Total: 
48.763,00  

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

40 14779 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS - 

SEM FORNO. Mesa esmaltada a fogo 

com easy clean. Corpo super reforçado 

em aço carbono com acabamento em 

pintura a pó eletrostática com base fosfa-

tizada. Queimador e grelhas em ferro 

fundido. Altura: 780 m. Largura: 800 mm 

Profundidade: 800 mm. 

1 UN CRISTAL 

AÇO - 

ECONOMY 

995,00 995,00 

41 14553 FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS 

- 

Com forno. Cor: preto e branco; Altura: 

81,00 cm; largura: 1,50 m; profundidade: 

90,00 cm; peso: 11,10 kg; acendimento 

manual; fogão: queimadores frontais 

chama tripla com controle individual das 

chamas internas e externas: queimadores 

traseiros chama dupla. Easy Clean na 

mesa: esmalte antiaderente. Grades e 

queimadores da mesa de ferro fundido; 

2 UN CRISTAL 

AÇO - 

ECONOMY 

1.758,00 3.516,00 
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e) Secretaria De Assistencia Social - Fundo De Assistencia Social: 

injetor de gás horizontal; bandeja coletora 

de Resíduos; Estrutura de Cantoneiras de 

Aço; Números de Bocas: 6; Forno: Capa-

cidade mínima: 103 litros; Manipulador 

de temperatura; Grades do forno de aço 

cromado. Puxador de PVC. 

43 36050 FORNO INDUSTRIAL - 

Manipulador de temperatura de cinco 

posições; puxador do forno de PVC; 

forno com duas grades prateleiras. Supor-

te de aço cromado, alturas ajustáveis em 

quatro posições. Capacidade do forno (L): 

103. 

2 UN CRISTAL 

AÇO - 

STANDARD 

1.263,00 2.526,00 

47 14547 FREEZER VERTICAL DE 240 LI-

TROS - Dimensões aproximadas A: 1,54 

m x L: 62,00 cm x P: 69,00 cm; Cor 

Branca; 4 cestos deslizantes e removíveis; 

Voltagem: 110V; Consumo Aproximado: 

40 kW/h; Características: 7 compartimen-

tos internos (4 cestos, 1 gavetão, 1 prate-

leira e 1 compartimento extra frio); 

Congelamento rápido; Controle de tempe-

ratura no painel frontal; Gavetão multiuso 

em PS cristal; Pés niveladores. 

2 UN CONSUL - 

CVU 26 

2.860,00 5.720,00 

48 15019 FRIGOBAR 120 LTS - 

Refrigerador compacto Cônsul com 116 6 

litros de capacidade de armazenagem e 

porta reversível possibilitando a abertura 

para a direita ou esquerda classificação a 

em consumo de energia tipo de degelo 

manual grades retrátil gaveta multiuso 

com tampa porta reversível porta latas. 

2 UN MIDEA - 

MRC1 2B1 

895,00 1.790,00 

56 14582 LONGARINA DIRETOR 3 ASSEN-

TOS - 

Longarina sem braços; estofamento do 

assento em encosto confeccionado em 

espuma de poliuretano injetado revesti-

mento em courvin. Produto de boa quali-

dade. Cor a ser definir no pedido. 

200 UN VANDA 

FLEX - 0210 

3L 

765,00 153.000,00 

Total: 
167.547,00  

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

40 14779 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS - 

SEM FORNO. Mesa esmaltada a fogo 

com easy clean. Corpo super reforçado 

em aço carbono com acabamento em 

pintura a pó eletrostática com base fosfa-

tizada. Queimador e grelhas em ferro 

fundido. Altura: 780 m. Largura: 800 mm 

Profundidade: 800 mm. 

2 UN CRISTAL 

AÇO - 

ECONOMY 

995,00 1.990,00 

41 14553 FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS 

- 

Com forno. Cor: preto e branco; Altura: 

81,00 cm; largura: 1,50 m; profundidade: 

90,00 cm; peso: 11,10 kg; acendimento 

manual; fogão: queimadores frontais 

chama tripla com controle individual das 

chamas internas e externas: queimadores 

traseiros chama dupla. Easy Clean na 

mesa: esmalte antiaderente. Grades e 

queimadores da mesa de ferro fundido; 

injetor de gás horizontal; bandeja coletora 

de Resíduos; Estrutura de Cantoneiras de 

Aço; Números de Bocas: 6; Forno: Capa-

cidade mínima: 103 litros; Manipulador 

de temperatura; Grades do forno de aço 

cromado. Puxador de PVC. 

5 UN CRISTAL 

AÇO - 

ECONOMY 

1.758,00 8.790,00 

43 36050 FORNO INDUSTRIAL - 

Manipulador de temperatura de cinco 

posições; puxador do forno de PVC; 

forno com duas grades prateleiras. Supor-

te de aço cromado, alturas ajustáveis em 

4 UN CRISTAL 

AÇO - 

STANDARD 

1.263,00 5.052,00 
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f) Secretaria De Infraestrutura - Gabinete Do Secretario: 

 

g) Secretaria Municipal De Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - Gabinete Do Secretario: 

 

 

h)Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico - Coordenadoria De Industria e Comércio: 

quatro posições. Capacidade do forno (L): 

103. 

47 14547 FREEZER VERTICAL DE 240 LI-

TROS - Dimensões aproximadas A: 1,54 

m x L: 62,00 cm x P: 69,00 cm; Cor 

Branca; 4 cestos deslizantes e removíveis; 

Voltagem: 110V; Consumo Aproximado: 

40 kW/h; Características: 7 compartimen-

tos internos (4 cestos, 1 gavetão, 1 prate-

leira e 1 compartimento extra frio); 

Congelamento rápido; Controle de tempe-

ratura no painel frontal; Gavetão multiuso 

em PS cristal; Pés niveladores. 

2 UN CONSUL - 

CVU 26 

2.860,00 5.720,00 

48 15019 FRIGOBAR 120 LTS - 

Refrigerador compacto Cônsul com 116 6 

litros de capacidade de armazenagem e 

porta reversível possibilitando a abertura 

para a direita ou esquerda classificação a 

em consumo de energia tipo de degelo 

manual grades retrátil gaveta multiuso 

com tampa porta reversível porta latas. 

1 UN MIDEA - 

MRC1 2B1 

895,00 895,00 

56 14582 LONGARINA DIRETOR 3 ASSEN-

TOS - 

Longarina sem braços; estofamento do 

assento em encosto confeccionado em 

espuma de poliuretano injetado revesti-

mento em courvin. Produto de boa quali-

dade. Cor a ser definir no pedido. 

3 UN VANDA 

FLEX - 0210 

3L 

765,00 2.295,00 

Total: 
24.742,00  

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

40 14779 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS - 

SEM FORNO. Mesa esmaltada a fogo 

com easy clean. Corpo super reforçado 

em aço carbono com acabamento em 

pintura a pó eletrostática com base fosfa-

tizada. Queimador e grelhas em ferro 

fundido. Altura: 780 m. Largura: 800 mm 

Profundidade: 800 mm. 

1 UN CRISTAL 

AÇO - 

ECONOMY 

995,00 995,00 

48 15019 FRIGOBAR 120 LTS - 

Refrigerador compacto Cônsul com 116 6 

litros de capacidade de armazenagem e 

porta reversível possibilitando a abertura 

para a direita ou esquerda classificação a 

em consumo de energia tipo de degelo 

manual grades retrátil gaveta multiuso 

com tampa porta reversível porta latas. 

2 UN MIDEA - 

MRC1 2B1 

895,00 1.790,00 

Total: 
2.525,00  

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

40 14779 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS - 

SEM FORNO. Mesa esmaltada a fogo 

com easy clean. Corpo super reforçado 

em aço carbono com acabamento em 

pintura a pó eletrostática com base fosfa-

tizada. Queimador e grelhas em ferro 

fundido. Altura: 780 m. Largura: 800 mm 

Profundidade: 800 mm. 

1 UN CRISTAL 

AÇO - 

ECONOMY 

995,00 995,00 

48 15019 FRIGOBAR 120 LTS - 

Refrigerador compacto Cônsul com 116 6 

litros de capacidade de armazenagem e 

porta reversível possibilitando a abertura 

para a direita ou esquerda classificação a 

em consumo de energia tipo de degelo 

manual grades retrátil gaveta multiuso 

com tampa porta reversível porta latas. 

2 UN MIDEA - 

MRC1 2B1 

895,00 1.790,00 

Total: 
2.785,00  
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i) Secretaria Municipal De Esportes - Manuntenção Seção De Desporto e Lazer: 

 

 

 

ATA Nº:099/2020 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 035/2020 

FORNECEDORA:  MOVEIS E CIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição De Mobiliários E Equipamentos Permanentes para atender as necessidades das diversas Secretarias 

Municipais de Primavera do Leste, conforme Termo de Referência anexo I do edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

VIGÊNCIA: Doze (12) meses 

ITENS:  

 

a) Secretaria Municipal De Agricultura - Gabinete Do Secretario: 

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

40 14779 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS - 

SEM FORNO. Mesa esmaltada a fogo 

com easy clean. Corpo super reforçado 

em aço carbono com acabamento em 

pintura a pó eletrostática com base fosfa-

tizada. Queimador e grelhas em ferro 

fundido. Altura: 780 m. Largura: 800 mm 

Profundidade: 800 mm. 

1 UN CRISTAL 

AÇO - 

ECONOMY 

995,00 995,00 

48 15019 FRIGOBAR 120 LTS - 

Refrigerador compacto Cônsul com 116 6 

litros de capacidade de armazenagem e 

porta reversível possibilitando a abertura 

para a direita ou esquerda classificação a 

em consumo de energia tipo de degelo 

manual grades retrátil gaveta multiuso 

com tampa porta reversível porta latas. 

1 UN MIDEA - 

MRC1 2B1 

895,00 895,00 

56 14582 LONGARINA DIRETOR 3 ASSEN-

TOS - 

Longarina sem braços; estofamento do 

assento em encosto confeccionado em 

espuma de poliuretano injetado revesti-

mento em courvin. Produto de boa quali-

dade. Cor a ser definir no pedido. 

3 UN VANDA 

FLEX - 0210 

3L 

765,00 2.295,00 

Total: 
4.185,00  

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

47 14547 FREEZER VERTICAL DE 240 LI-

TROS - Dimensões aproximadas A: 1,54 

m x L: 62,00 cm x P: 69,00 cm; Cor 

Branca; 4 cestos deslizantes e removíveis; 

Voltagem: 110V; Consumo Aproximado: 

40 kW/h; Características: 7 compartimen-

tos internos (4 cestos, 1 gavetão, 1 prate-

leira e 1 compartimento extra frio); 

Congelamento rápido; Controle de tempe-

ratura no painel frontal; Gavetão multiuso 

em PS cristal; Pés niveladores. 

1 UN CONSUL - 

CVU 26 

2.860,00 2.860,00 

48 15019 FRIGOBAR 120 LTS - 

Refrigerador compacto Cônsul com 116 6 

litros de capacidade de armazenagem e 

porta reversível possibilitando a abertura 

para a direita ou esquerda classificação a 

em consumo de energia tipo de degelo 

manual grades retrátil gaveta multiuso 

com tampa porta reversível porta latas. 

3 UN MIDEA - 

MRC1 2B1 

895,00 2.685,00 

Total: 
5.545,00  

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

11 35900  ARMÁRIO -  
medidas aproximadas: 36 cm x 75 cm x 

175 cm; duas portas em MDF 25 mm com 

acabamento em PVC. Cor: cinza. 35900- 

ARMÁRIO - medidas aproximadas: 36 

cm x 75 cm x 175 cm; duas portas em 

MDF 25 mm com acabamento em PVC. 

Cor: cinza. 

1 UN LUNASA 596,95 596,95 
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b) Secretaria Municipal De Fazenda- Gabinete Do Secretario: 

 

c) Secretaria De Municipal de Educação -  Seção pedagógica: 

 

 

d) Secretaria Municipal De Saúde - FMS Atenção Básica: 

 

e) Secretaria Municipal De Assistencia Social - Fundo De Assistencia Social: 

Total: 596,95 

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

11 35900  ARMÁRIO -  
medidas aproximadas: 36 cm x 75 cm x 

175 cm; duas portas em MDF 25 mm com 

acabamento em PVC. Cor: cinza. 35900- 

ARMÁRIO - medidas aproximadas: 36 

cm x 75 cm x 175 cm; duas portas em 

MDF 25 mm com acabamento em PVC. 

Cor: cinza. 

1 UN LUNASA 596,95 596,95 

13 15169 ARMÁRIO DE AÇO 16 PORTAS 

C/CHAVES - com 16 portas, com fecha-

dura e chave e pitão p/ cadeados; medidas 

de aproximadas: 1,98 x 1,30 x 0,50. Cor: 

cinza; chapa: 24 ou 26; portas com vene-

zianas; pés que evita o contato da base 

com o piso. 

1 UN LUNASA 1.445,00 1.445,00 

63 14776 ESA P/ REUNIÃO GRANDE -  

Mesa para reunião em MDF azul medindo 

2,40m x 1,20 m. 

1 UN LUNASA 880,00 880,00 

Total: 2.921,95 

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

13 15169 ARMÁRIO DE AÇO 16 PORTAS 

C/CHAVES - com 16 portas, com fecha-

dura e chave e pitão p/ cadeados; medidas 

de aproximadas: 1,98 x 1,30 x 0,50. Cor: 

cinza; chapa: 24 ou 26; portas com vene-

zianas; pés que evita o contato da base 

com o piso. 

20 UN LUNASA 1.445,00 28.900,00 

63 14776 ESA P/ REUNIÃO GRANDE -  

Mesa para reunião em MDF azul medindo 

2,40m x 1,20 m. 

3 UN LUNASA 880,00 2.640,00 

Total: 31.540,00 

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

11 35900  ARMÁRIO -  

medidas aproximadas: 36 cm x 75 cm x 

175 cm; duas portas em MDF 25 mm com 

acabamento em PVC. Cor: cinza. 35900- 

ARMÁRIO - medidas aproximadas: 36 

cm x 75 cm x 175 cm; duas portas em 

MDF 25 mm com acabamento em PVC. 

Cor: cinza. 

10 UN LUNASA 596,95 5.969,50 

13 15169 ARMÁRIO DE AÇO 16 PORTAS 

C/CHAVES - com 16 portas, com fecha-

dura e chave e pitão p/ cadeados; medidas 

de aproximadas: 1,98 x 1,30 x 0,50. Cor: 

cinza; chapa: 24 ou 26; portas com vene-

zianas; pés que evita o contato da base 

com o piso. 

5 UN LUNASA 1.445,00 7.225,00 

63 14776 ESA P/ REUNIÃO GRANDE -  

Mesa para reunião em MDF azul medindo 

2,40m x 1,20 m. 

10 UN LUNASA 880,00 8.800,00 

Total: 21.994,50 

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

11 35900  ARMÁRIO -  
medidas aproximadas: 36 cm x 75 cm x 

175 cm; duas portas em MDF 25 mm com 

acabamento em PVC. Cor: cinza. 35900- 

ARMÁRIO - medidas aproximadas: 36 

cm x 75 cm x 175 cm; duas portas em 

7 UN LUNASA 596,95 4.178,65 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 18 de Maio de 2020 • Edição1694 • Ano XIV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 17 

 

f) Secretaria Municipal De Infraestrutura - Gabinete Do Secretario: 

 

g) Secretaria Municipal De Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - Gabinete Do Secretario: 

 

h) Secretaria Municipal De Desenvolvimento Economico - Coorenadoria De Industria e Comércio: 

 

i) Secretaria Municipal De Esportes - Manutenção Seção De Desporto e Lazer : 

MDF 25 mm com acabamento em PVC. 

Cor: cinza. 

13 15169 ARMÁRIO DE AÇO 16 PORTAS 

C/CHAVES - com 16 portas, com fecha-

dura e chave e pitão p/ cadeados; medidas 

de aproximadas: 1,98 x 1,30 x 0,50. Cor: 

cinza; chapa: 24 ou 26; portas com vene-

zianas; pés que evita o contato da base 

com o piso. 

4 UN LUNASA 1.445,00 5.780,00 

Total: 9.958,65 

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

13 15169 ARMÁRIO DE AÇO 16 PORTAS 

C/CHAVES - com 16 portas, com fecha-

dura e chave e pitão p/ cadeados; medidas 

de aproximadas: 1,98 x 1,30 x 0,50. Cor: 

cinza; chapa: 24 ou 26; portas com vene-

zianas; pés que evita o contato da base 

com o piso. 

2 UN LUNASA 1.445,00 2.890,00 

Total: 2.890,00 

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

11 35900  ARMÁRIO -  
medidas aproximadas: 36 cm x 75 cm x 

175 cm; duas portas em MDF 25 mm com 

acabamento em PVC. Cor: cinza. 35900- 

ARMÁRIO - medidas aproximadas: 36 

cm x 75 cm x 175 cm; duas portas em 

MDF 25 mm com acabamento em PVC. 

Cor: cinza. 

20 UN LUNASA 596,95 11.939,00 

13 15169 ARMÁRIO DE AÇO 16 PORTAS 

C/CHAVES - com 16 portas, com fecha-

dura e chave e pitão p/ cadeados; medidas 

de aproximadas: 1,98 x 1,30 x 0,50. Cor: 

cinza; chapa: 24 ou 26; portas com vene-

zianas; pés que evita o contato da base 

com o piso. 

10 UN LUNASA 1.445,00 14.450,00 

63 14776 ESA P/ REUNIÃO GRANDE -  

Mesa para reunião em MDF azul medindo 

2,40m x 1,20 m. 

2 UN LUNASA 880,00 1.760,00 

Total: 28.149,00 

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

11 35900  ARMÁRIO -  

medidas aproximadas: 36 cm x 75 cm x 

175 cm; duas portas em MDF 25 mm com 

acabamento em PVC. Cor: cinza. 35900- 

ARMÁRIO - medidas aproximadas: 36 

cm x 75 cm x 175 cm; duas portas em 

MDF 25 mm com acabamento em PVC. 

Cor: cinza. 

2 UN LUNASA 596,95 1.193,90 

Total: 1.193,90 

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

11 35900  ARMÁRIO -  
medidas aproximadas: 36 cm x 75 cm x 

175 cm; duas portas em MDF 25 mm com 

acabamento em PVC. Cor: cinza. 35900- 

ARMÁRIO - medidas aproximadas: 36 

cm x 75 cm x 175 cm; duas portas em 

MDF 25 mm com acabamento em PVC. 

Cor: cinza. 

8 UN LUNASA 596,95 4.775,60 

13 15169 ARMÁRIO DE AÇO 16 PORTAS 

C/CHAVES - com 16 portas, com fecha-

8 UN LUNASA 1.445,00 11.560,00 
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ATA Nº: 100/2020 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 035/2020 

FORNECEDORA LF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição De Mobiliários E Equipamentos Permanentes para atender as necessidades das diversas Secretarias 

Municipais de Primavera do Leste, conforme Termo de Referência anexo I do edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

VIGÊNCIA: Doze (12) meses 

ITENS:  

 

a) Executivo Municipal - Chefia Do Gabinete: 

 

b) Secretaria Municipal De Agricultura e Meio Ambiente - Gabinete Do Secretario: 

 

c) Secretaria Municipal De Fazenda - Gabinete do Secretario: 

dura e chave e pitão p/ cadeados; medidas 

de aproximadas: 1,98 x 1,30 x 0,50. Cor: 

cinza; chapa: 24 ou 26; portas com vene-

zianas; pés que evita o contato da base 

com o piso. 

63 14776 ESA P/ REUNIÃO GRANDE -  

Mesa para reunião em MDF azul medindo 

2,40m x 1,20 m. 

1 UN LUNASA 880,00 880,00 

Total: 17.215,60 

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

50 33306 GUILHOTINA -  

Guilhotina p/ cortar papel chapa de aço 3 

mm temperada   navalha móvel  chapa de 

aço 1045  3mm temperada    cor  preto   x 

90mm   dimensões do tampo  540 x 350 x 

45 mm   espessura da base  chapa 1 5 mm   

navalha fixa: chapa de aço 3mm tempera-

da, navalha móvel:  chapa de aço 1045 

3mm temperada, cor preta.              

3 UN MENNO 

GPM4 6 

185,00 555,00 

Total: 555,00 

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

33 41983 CONJUNTO DE MESA EM 'L' 15 

MM COM PÉ METAL - MDP 15 mm 

com pé metal. Acompanha 01 mesa de 

120 x 60 + 01 mesa de 90 x 60 + 01 

conexão arredondada de 60 cm + 01 

gaveteiro fixo de 02 gavetas com chave e 

porta teclado retrátil. 

2 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

582,22 1.164,44 

64 14577 MESA PARA MICRO COMPUTA-

DOR -  
Placa de madeira aglomerada ou MDF, 

com espessura mínima de 15 mm, reves-

tidas em ambas as faces com laminado 

melamínico, na cor azul com bordas 

arredondadas, acabamento das bordas 

laterais com tira em PVC 2 mm. Dimen-

sões aproximadas: 120 x 61 x 74 cm. 

2 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

267,00 534,00 

81 3278 VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM 

-  

Modelo: 60 cm; Cor: Preto com Grade 

Cromada / Branco com grade Branca; 

Função: Ventilação; Grade: Metálica; 

Controle de Velocidade: Rotativo; Hélice: 

1 com 3 pás; Oscilação: Sim; Inclinação 

Ajustável: Sim; Potência Motor Bivolt 

(W): 200; RPM: 1.400; Alimentação: 

Bivolt. 

2 UN VENTISOL 

60C M 

245,00 490,00 

Total: 2.188,44 

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

33 41983 CONJUNTO DE MESA EM 'L' 15 

MM COM PÉ METAL - MDP 15 mm 

com pé metal. Acompanha 01 mesa de 

120 x 60 + 01 mesa de 90 x 60 + 01 

3 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

582,22 1.746,66 
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d) Secretaria Municipal De Educação - Seção Pedagógica: 

 

e) Secretaria Municipal De Saúde- FMS Atenção Básica: 

conexão arredondada de 60 cm + 01 

gaveteiro fixo de 02 gavetas com chave e 

porta teclado retrátil. 

50 33306 GUILHOTINA -  

Guilhotina p/ cortar papel chapa de aço 3 

mm temperada   navalha móvel  chapa de 

aço 1045  3mm temperada    cor  preto   x 

90mm   dimensões do tampo  540 x 350 x 

45 mm   espessura da base  chapa 1 5 mm   

navalha fixa: chapa de aço 3mm tempera-

da, navalha móvel:  chapa de aço 1045 

3mm temperada, cor preta.              

5 UN MENNO 

GPM4 6 

185,00 925,00 

Total: 2.671,66 

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

31 4141 CILINDRO ELÉTRICO – material: 

base: MDF 3 cm revestida de fórmica 

branca e aço inox; cilindro: aço inox.  

Medida: comprimento: 40 cm; diâmetro: 

5 cm; motor: 1,3 HP; peso: 17 kg. Dimen-

sões aproximadas: 52 cm (C) x 29 cm (L)  

x 25 cm(A). Utilizado para cilindrar 

massas para pães, cuca, pastéis, lasanhas, 

tortelonis, capeletis, raviólis, pizzas, 

esfirras e muito mais. 

3 UN MALTA 1004 885,55 2.656,65 

33 41983 CONJUNTO DE MESA EM 'L' 15 

MM COM PÉ METAL - MDP 15 mm 

com pé metal. Acompanha 01 mesa de 

120 x 60 + 01 mesa de 90 x 60 + 01 

conexão arredondada de 60 cm + 01 

gaveteiro fixo de 02 gavetas com chave e 

porta teclado retrátil. 

10 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

582,22 5.822,20 

50 33306 GUILHOTINA -  

Guilhotina p/ cortar papel chapa de aço 3 

mm temperada   navalha móvel  chapa de 

aço 1045  3mm temperada    cor  preto   x 

90mm   dimensões do tampo  540 x 350 x 

45 mm   espessura da base  chapa 1 5 mm   

navalha fixa: chapa de aço 3mm tempera-

da, navalha móvel:  chapa de aço 1045 

3mm temperada, cor preta.              

3 UN MENNO 

GPM4 6 

185,00 555,00 

60 35948 35948-MAQUINA DE LAVAR TIPO 

TANQUINHO 
Capacidade para ate 4 5 quilos agitador 

com 4 pás e peneira semi-automática  365 

w   classe a  110 volts             

18 

UN COLORMAQ 

L CS 4.5 

507,00 5.070,00 

64 14577 MESA PARA MICRO COMPUTA-

DOR -  

Placa de madeira aglomerada ou MDF, 

com espessura mínima de 15 mm, reves-

tidas em ambas as faces com laminado 

melamínico, na cor azul com bordas 

arredondadas, acabamento das bordas 

laterais com tira em PVC 2 mm. Dimen-

sões aproximadas: 120 x 61 x 74 cm. 

20 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

267,00 5.340,00 

81 3278 VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM 

-  

Modelo: 60 cm; Cor: Preto com Grade 

Cromada / Branco com grade Branca; 

Função: Ventilação; Grade: Metálica; 

Controle de Velocidade: Rotativo; Hélice: 

1 com 3 pás; Oscilação: Sim; Inclinação 

Ajustável: Sim; Potência Motor Bivolt 

(W): 200; RPM: 1.400; Alimentação: 

Bivolt. 

150 UN VENTISOL 

60C M 

245,00 36.750,00 

82 36070 VENTILADOR DE TETO 

 3 velocidades  140 w de potencia  3 

hélices  110 v  sem luminária                          

20 UN VENTISOL 

CO MER-

CIAL 

155,00 3.100,00 

Total: 59.293,85 

Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 
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1 21360 21360-  APARELHO DATA SHOW -  

Data show sistema de projeção em LCD 

lente com zoom óptico de no mínimo 3x 

possuir cobertura de tela de 40 a 300 

polegadas e luminosidade de no  

Mínimo 3000 ANSI lúmen lâmpada no 

modo econômico possuir lâmpada de no 

mínimo 230watts de potencia com ciclo 

de vida útil de no mínimo 2500 duas mil e 

quinhentas hora suportar as resoluco-

es640x768 VGA 800x600 SVGA 1024x 

768 XGA 1152x840 SXGA 1440x900 

WSXGA 1680x1050 WAXGA 

1400x1050 SXGA 1600x1200 UXGA 

suportar os sistemas de cor NTSC e PAL 

m com seleção automática suportar sinais 

de vídeo de 480i p 720i p 1080i p em 

HDMI vídeo composto vídeo componente 

possuir tensão de alimentação de 100 a 

240vac 60 HZ com seleção automática 

consumir o Maximo de 400 w em opera-

ção norma e 7 w em modo STAND BY 

deve ter entrada de vídeo em composto 

vídeo componente HDMI E VGA  

Possuir entradas de áudio para conectores 

RCA vermelho e branco possuir no 

mínimo 2 duas saídas de áudio para 

conectores RCA vermelho e  

Branco permitir ajuste de distorção verti-

cal de keystone de ate 20 graus digital-

mente através de menu na tela e ou pelo 

controle  

Remoto isso possibilita que as imagens 

detalhadas sejam projetadas com a geo-

metria correta ate mesmo quando ha 

limitação no espaço de instalação  

Possuir os menu na tela utilizado para o 

controle do projetor nos idiomas inglês e 

português suportas distancia de projeção 

de 1 40m a 10m  

Permitir projeção no formato 4 3 ou 16 9 

possuir taca de contraste de no mínimo 

1000 1 devera ser fornecido todos os 

cabos de vídeo e áudio para  

Entras e saídas solicitadas e bolsa para 

transporte adequada garantia e suporte o 

equipamento proposto devera possuir 

garantia do fabricante de 3  

Anos para reposição de pecas no site com 

exceção da bateria que terá garantia de 1 

anos e obrigatório declaração do fabrican-

te assumindo  

a garantia de todo o equipamento ofertado 

incluir na proposta técnica os serviços 

serão solicitados mediante a abertura de 

um chamado efetuado  

por técnicos da contratante via chamada 

telefônica local a cobrar ou 0800 e mail 

website ou chat do fabricante ou 0800 e 

mail website ou chat  

do fabricante ou a empresa autorizada em 

português para o horário comercial horá-

rio oficial de Cuiabá e constatada a neces-

sidade o  

Fornecedor devera providenciar o deslo-

camento do equipamento bem como seu 

retorno ao local de origem e ainda do 

técnico responsável para solução do 

problema no local sem qualquer ônus ao 

contratante no período da garantia o 

método de abertura do chamado devera 

emitir algum tipo de  

Comprovante da abertura de chamado 

para o solicitante outros requisitos será 

aceito oferta de qualquer componente de 

especificação diferente da  

3 UN TOMATE 

2002 

2.197,00 6.591,00 
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Solicitada desde que comprovadamente 

iguale ou supere individualmente a quali-

dade o desempenho a operacionalidade a 

ergonomia ou a facilidade no manuseio 

do originalmente especificado conforme o 

caso e desde que não cause direta ou 

indiretamente incompatibilidade com 

qualquer das demais especificações ou 

desvantagem nestes mesmos atributos dos 

demais componentes ofertados todos os 

equipamentos a serem  

Entregues deverão ser idênticos ou seja 

todos os componentes externos e internos 

de mesmo modelo e marcas dos utilizados 

nos equipamentos  

enviados para avaliação e ou homologa-

ção caso o componente na mais se encon-

tre disponível no mercado admitem se 

substitutos com qualidade e  

características idênticas ou superiores 

mediante nova homologação o fabricante 

do equipamento garante que todos os 

componentes do produto são  

novos sem uso reforma ou recondiciona-

mento sendo permitida a oferta de equi-

pamentos comprovadamente superiores 

pelo mesmo preço no caso de  

Indisponibilidade do originalmente pro-

posto todos os cabos e conectores neces-

sários ao funcionamento dos equipamen-

tos deverão ser fornecidos com  compri-

mento de 1 5m um metro e cinqüenta 

centímetro no mínimo cabos de conexão a 

rede elétrica deverão seguir. 

31 4141 CILINDRO ELÉTRICO – material: 

base: MDF 3 cm revestida de fórmica 

branca e aço inox; cilindro: aço inox.  

Medida: comprimento: 40 cm; diâmetro: 

5 cm; motor: 1,3 HP; peso: 17 kg. Dimen-

sões aproximadas: 52 cm (C) x 29 cm (L)  

x 25 cm(A). Utilizado para cilindrar 

massas para pães, cuca, pastéis, lasanhas, 

tortelonis, capeletis, raviólis, pizzas, 

esfirras e muito mais. 

2 UN MALTA 1004 885,55 1.771,10 

33 41983 CONJUNTO DE MESA EM 'L' 15 

MM COM PÉ METAL - MDP 15 mm 

com pé metal. Acompanha 01 mesa de 

120 x 60 + 01 mesa de 90 x 60 + 01 

conexão arredondada de 60 cm + 01 

gaveteiro fixo de 02 gavetas com chave e 

porta teclado retrátil. 

30 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

582,22 17.466,60 

50 33306 GUILHOTINA -  

Guilhotina p/ cortar papel chapa de aço 3 

mm temperada   navalha móvel  chapa de 

aço 1045  3mm temperada    cor  preto   x 

90mm   dimensões do tampo  540 x 350 x 

45 mm   espessura da base  chapa 1 5 mm   

navalha fixa: chapa de aço 3mm tempera-

da, navalha móvel:  chapa de aço 1045 

3mm temperada, cor preta.              

1 UN MENNO 

GPM4 6 

185,00 185,00 

58 14624 MAQUINA DE COSTURA -  

Caseador de 4 passos; velocidade média 

de 1.100 pontos por minuto. Área de 

trabalho revestida com chapa de aço inox 

escovado; Base plana: Essa máquina é 

portátil quando usada sobre uma mesa, 

através de ventosas, que acompanham o 

produto e que garantem a sua estabilida-

de. 10 Pontos: Utilitários, flexíveis e 

decorativos. Chapa de agulha e sapatilha 

para costura reta; Protetor de Dedos. 

1 UN ELGIN 

JX2040 

1.103,00 1.103,00 

60 35948 35948-MAQUINA DE LAVAR TIPO 

TANQUINHO 
Capacidade para ate 4 5 quilos agitador 

com 4 pás e peneira semi-automática  365 

18 

UN COLORMAQ 

L CS 4.5 

507,00 2.028,00 
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f) Secretaria De Assistencia Social - Fundo De Assistencia Social: 

w   classe a  110 volts             

64 14577 MESA PARA MICRO COMPUTA-

DOR -  
Placa de madeira aglomerada ou MDF, 

com espessura mínima de 15 mm, reves-

tidas em ambas as faces com laminado 

melamínico, na cor azul com bordas 

arredondadas, acabamento das bordas 

laterais com tira em PVC 2 mm. Dimen-

sões aproximadas: 120 x 61 x 74 cm. 

10 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

267,00 2.670,00 

Total: 31.814,70 

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

16 30269  BALANÇA 30 KG-  

Balança De Bancada, Capacidade 30 Kg, 

Divisão De 5-10g, Prato De Pesagem De 

Aço inoxidável, Bivolt, Alimentação 110 

A 220 v, Displei Em LCD De Fácil 

Visualização. Marcas Aprovadas: 

Toledo Ou Filizola. 

2 UN TOLEDO 

9094 PLUS 

703,00 1.406,00 

23 46993 BUFFET COM 8 CUBASBUFFET 

COM 8 CUBAS-  

Buffet com 8 (oito) cubas mesa buffet self 

service para aquecimento 8 cubas estrutu-

ra tubular cubas em aço inoxidável tam-

pas das cubas estampadas em aço inoxi-

dável corpo e banho Maria em aço inoxi-

dável 430 rodízios com trava para evitar o 

deslocamento do equipamento durante o 

uso  

Temperatura de aquecimento controlada 

por termostato de 20 c a 80 c LED indica-

tivo do termostato botão termostato 20 c a 

90 c. 

2 UN VENANCIO 

EA 8TC 

1.820,00 3.640,00 

31 4141 CILINDRO ELÉTRICO – material: 

base: MDF 3 cm revestida de fórmica 

branca e aço inox; cilindro: aço inox.  

Medida: comprimento: 40 cm; diâmetro: 

5 cm; motor: 1,3 HP; peso: 17 kg. Dimen-

sões aproximadas: 52 cm (C) x 29 cm (L)  

x 25 cm(A). Utilizado para cilindrar 

massas para pães, cuca, pastéis, lasanhas, 

tortelonis, capeletis, raviólis, pizzas, 

esfirras e muito mais. 

1 UN MALTA 1004 885,55 885,55 

33 41983 CONJUNTO DE MESA EM 'L' 15 

MM COM PÉ METAL - MDP 15 mm 

com pé metal. Acompanha 01 mesa de 

120 x 60 + 01 mesa de 90 x 60 + 01 

conexão arredondada de 60 cm + 01 

gaveteiro fixo de 02 gavetas com chave e 

porta teclado retrátil. 

7 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

582,22 4.075,54 

58 14624 MAQUINA DE COSTURA -  

Caseador de 4 passos; velocidade média 

de 1.100 pontos por minuto. Área de 

trabalho revestida com chapa de aço inox 

escovado; Base plana: Essa máquina é 

portátil quando usada sobre uma mesa, 

através de ventosas, que acompanham o 

produto e que garantem a sua estabilida-

de. 10 Pontos: Utilitários, flexíveis e 

decorativos. Chapa de agulha e sapatilha 

para costura reta; Protetor de Dedos. 

2 UN ELGIN 

JX2040 

1.103,00 2.206,00 

60 35948 MAQUINA DE LAVAR TIPO TAN-

QUINHO 

Capacidade para ate 4 5 quilos agitador 

com 4 pás e peneira semi-automática  365 

w   classe a  110 volts             

18 

UN COLORMAQ 

L CS 4.5 

507,00 1.521,00 

62 10568 MESA DE REUNIÃO REDONDA -  

Mesa de reunião em madeira redonda 

com diâmetro de 1000 mm 

2 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

400,00 800,00 

64 14577 MESA PARA MICRO COMPUTA- 8 UN VANDAFLEX 267,00 2.136,00 
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g) Secretaria De Infraestrutura - Gabinete Do Secretario: 

 

i) h) Secretaria Municipal De Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - Gabinete Do Secretario: 

DOR -  
Placa de madeira aglomerada ou MDF, 

com espessura mínima de 15 mm, reves-

tidas em ambas as faces com laminado 

melamínico, na cor azul com bordas 

arredondadas, acabamento das bordas 

laterais com tira em PVC 2 mm. Dimen-

sões aproximadas: 120 x 61 x 74 cm. 

LI GHT 

81 3278 VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM 

-  

Modelo: 60 cm; Cor: Preto com Grade 

Cromada / Branco com grade Branca; 

Função: Ventilação; Grade: Metálica; 

Controle de Velocidade: Rotativo; Hélice: 

1 com 3 pás; Oscilação: Sim; Inclinação 

Ajustável: Sim; Potência Motor Bivolt 

(W): 200; RPM: 1.400; Alimentação: 

Bivolt. 

5 UN VENTISOL 

60C M 

245,00 1.225,00 

82 36070 VENTILADOR DE TETO 

 3 velocidades  140 w de potencia  3 

hélices  110 v  sem luminária                          

8 UN VENTISOL 

CO MER-

CIAL 

155,00 1.240,00 

 19.135,09 

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

33 41983 CONJUNTO DE MESA EM 'L' 15 

MM COM PÉ METAL - MDP 15 mm 

com pé metal. Acompanha 01 mesa de 

120 x 60 + 01 mesa de 90 x 60 + 01 

conexão arredondada de 60 cm + 01 

gaveteiro fixo de 02 gavetas com chave e 

porta teclado retrátil. 

5 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

582,22 2.911,10 

62 10568 MESA DE REUNIÃO REDONDA -  

Mesa de reunião em madeira redonda 

com diâmetro de 1000 mm 

1 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

400,00 400,00 

64 14577 MESA PARA MICRO COMPUTA-

DOR -  

Placa de madeira aglomerada ou MDF, 

com espessura mínima de 15 mm, reves-

tidas em ambas as faces com laminado 

melamínico, na cor azul com bordas 

arredondadas, acabamento das bordas 

laterais com tira em PVC 2 mm. Dimen-

sões aproximadas: 120 x 61 x 74 cm. 

5 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

267,00 1.335,00 

Total: 4.646,10 

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

3 35958  AR CONDICIONADO -   

APARELHO PORTATIL capacidade de 

refrigeração 11000 BTU H gas ecológico 

r 410a display digital função auto evapo-

ração da água auto restart. Controle de 

ventilação alto médio e baixo controle 

remoto funções no controle remoto velo-

cidade oscilação tempo dormir 04 modos 

de operação resfriar desumidificar venti-

lar e automático possui filtro de ar anti 

bactéria fácil limpeza do painel e filtro. 

2 UN ELGIN 

HWF12 000 

1.714,00 3.428,00 

28 36084 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA-  

85 watts 1x WOOFER 8 1x DRIVER de 

titânio CROSSOVER eletrônico incorpo-

rado 2 canais de entrada canal 1 com 

chave MIC LINE e conectores XLR e P10 

TRS canal 2 com conectores RCA e p2 

saída LINE OUT através de conector 

XLR m 2 bandas de equalização LED 

indicador de CLIP leitores USB SD para 

reproduzir arquivos mp3 auto voltage  

100 240vac encaixe para pedestal com 

trava dimensões LXAXP 245 x 365 x 200 

3 UN STANER 

SR88 A 

1.950,49 5.851,47 
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I)Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico - Coordenadoria De Industria e Comércio: 

 

j) Secretaria Municipal De Esportes - Manuntenção Seção De Desporto e Lazer: 

mm peso 7 4 kg. 

33 41983 CONJUNTO DE MESA EM 'L' 15 

MM COM PÉ METAL - MDP 15 mm 

com pé metal. Acompanha 01 mesa de 

120 x 60 + 01 mesa de 90 x 60 + 01 

conexão arredondada de 60 cm + 01 

gaveteiro fixo de 02 gavetas com chave e 

porta teclado retrátil. 

12 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

582,22 6.986,64 

50 33306 GUILHOTINA -  

Guilhotina p/ cortar papel chapa de aço 3 

mm temperada   navalha móvel  chapa de 

aço 1045  3mm temperada    cor  preto   x 

90mm   dimensões do tampo  540 x 350 x 

45 mm   espessura da base  chapa 1 5 mm   

navalha fixa: chapa de aço 3mm tempera-

da, navalha móvel:  chapa de aço 1045 

3mm temperada, cor preta.              

2 UN MENNO 

GPM4 6 

185,00 370,00 

58 14624 MAQUINA DE COSTURA -  

Caseador de 4 passos; velocidade média 

de 1.100 pontos por minuto. Área de 

trabalho revestida com chapa de aço inox 

escovado; Base plana: Essa máquina é 

portátil quando usada sobre uma mesa, 

através de ventosas, que acompanham o 

produto e que garantem a sua estabilida-

de. 10 Pontos: Utilitários, flexíveis e 

decorativos. Chapa de agulha e sapatilha 

para costura reta; Protetor de Dedos. 

10 UN ELGIN 

JX2040 

1.103,00 11.030,00 

62 10568 MESA DE REUNIÃO REDONDA -  

Mesa de reunião em madeira redonda 

com diâmetro de 1000 mm 

2 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

400,00 800,00 

81 3278 VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM 

-  

Modelo: 60 cm; Cor: Preto com Grade 

Cromada / Branco com grade Branca; 

Função: Ventilação; Grade: Metálica; 

Controle de Velocidade: Rotativo; Hélice: 

1 com 3 pás; Oscilação: Sim; Inclinação 

Ajustável: Sim; Potência Motor Bivolt 

(W): 200; RPM: 1.400; Alimentação: 

Bivolt. 

4 UN VENTISOL 

60C M 

245,00 980,00 

82 36070 VENTILADOR DE TETO 

 3 velocidades  140 w de potencia  3 

hélices  110 v  sem luminária                          

2 UN VENTISOL 

CO MER-

CIAL 

155,00 310,00 

Total: 29.756,11 

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

33 41983 CONJUNTO DE MESA EM 'L' 15 

MM COM PÉ METAL - MDP 15 mm 

com pé metal. Acompanha 01 mesa de 

120 x 60 + 01 mesa de 90 x 60 + 01 

conexão arredondada de 60 cm + 01 

gaveteiro fixo de 02 gavetas com chave e 

porta teclado retrátil. 

2 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

582,22 1.164,44 

50 33306 GUILHOTINA -  

Guilhotina p/ cortar papel chapa de aço 3 

mm temperada   navalha móvel  chapa de 

aço 1045  3mm temperada    cor  preto   x 

90mm   dimensões do tampo  540 x 350 x 

45 mm   espessura da base  chapa 1 5 mm   

navalha fixa: chapa de aço 3mm tempera-

da, navalha móvel:  chapa de aço 1045 

3mm temperada, cor preta.              

1 UN MENNO 

GPM4 6 

185,00 185,00 

62 10568 MESA DE REUNIÃO REDONDA -  

Mesa de reunião em madeira redonda 

com diâmetro de 1000 mm 

1 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

400,00 400,00 

Total: 1.749,44 

Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 
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ATA Nº : 101/2020 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 035/2020 

FORNECEDORA:  OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição De Mobiliários E Equipamentos Permanentes para atender as necessidades das diversas Secretarias 

Municipais de Primavera do Leste, conforme Termo de Referência anexo I do edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

VIGÊNCIA: Doze (12) meses 

ITENS:  

a) Executivo Municipal - Chefia Do Gabinete: 

33 41983 CONJUNTO DE MESA EM 'L' 15 

MM COM PÉ METAL - MDP 15 mm 

com pé metal. Acompanha 01 mesa de 

120 x 60 + 01 mesa de 90 x 60 + 01 

conexão arredondada de 60 cm + 01 

gaveteiro fixo de 02 gavetas com chave e 

porta teclado retrátil. 

6 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

582,22 3.493,32 

50 33306 GUILHOTINA -  

Guilhotina p/ cortar papel chapa de aço 3 

mm temperada   navalha móvel  chapa de 

aço 1045  3mm temperada    cor  preto   x 

90mm   dimensões do tampo  540 x 350 x 

45 mm   espessura da base  chapa 1 5 mm   

navalha fixa: chapa de aço 3mm tempera-

da, navalha móvel:  chapa de aço 1045 

3mm temperada, cor preta.              

2 UN MENNO 

GPM4 6 

185,00 370,00 

60 35948 35948-MAQUINA DE LAVAR TIPO 

TANQUINHO 
Capacidade para ate 4 5 quilos agitador 

com 4 pás e peneira semi-automática  365 

w   classe a  110 volts             

18 

UN COLORMAQ 

L CS 4.5 

507,00 507,00 

62 10568 MESA DE REUNIÃO REDONDA -  

Mesa de reunião em madeira redonda 

com diâmetro de 1000 mm 

2 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

400,00 800,00 

64 14577 MESA PARA MICRO COMPUTA-

DOR -  

Placa de madeira aglomerada ou MDF, 

com espessura mínima de 15 mm, reves-

tidas em ambas as faces com laminado 

melamínico, na cor azul com bordas 

arredondadas, acabamento das bordas 

laterais com tira em PVC 2 mm. Dimen-

sões aproximadas: 120 x 61 x 74 cm. 

6 UN VANDAFLEX 

LI GHT 

267,00 1.602,00 

81 3278 VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM 

-  

Modelo: 60 cm; Cor: Preto com Grade 

Cromada / Branco com grade Branca; 

Função: Ventilação; Grade: Metálica; 

Controle de Velocidade: Rotativo; Hélice: 

1 com 3 pás; Oscilação: Sim; Inclinação 

Ajustável: Sim; Potência Motor Bivolt 

(W): 200; RPM: 1.400; Alimentação: 

Bivolt. 

20 UN VENTISOL 

60C M 

245,00 4.900,00 

Total: 11.672,32 

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

8 35965 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 18 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux 

5 UN TCL 2.400,00 12.000,00 

36 5531 ESTANTE DE AÇO - com 06 pratelei-

ras de 30 cm de profundidade. Cor cinza. 

5 UN PANDIN 208,63 1.043,15 

72 19672 REFRIGERADOR 470 L, 127 V - 2 

portas 470 litros selo PROCEL classe A; 

gavetão de legumes, porta-ovos, pés 

niveladores, controle de temperatura, 

formas de gelo, grades removíveis prate-

leiras na porta; material/composição: aço, 

cobre e plástico; capacidade liquida do 

refrigerador: 347l; capacidade liquida do 

congelador /freezer: 115l; capacidade 

2 UN ELECTRO-

LUX 

3.007,00 6.014,00 
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b) Secretaria Municipal De Agricultura e Meio Ambiente - Gabinete Do Secretario: 

 

c) Secretaria Municipal De Administração- Coordenadoria de Apoio Administrativo: 

 

d) Secretaria Municipal De Educação - Seção Pedagógica: 

total de armazenamento: 462l; voltagem: 

127 v consumo 58 1kw h. Cor: branco 

dimensão (l x a x p): 702 x 1865 x 733 

mm 

Total: 
19.057,15  

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

8 35965 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 18 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

1 UN TCL 2.400,00 2.400,00 

20 16142 BEBEDOURO DE COLUNA INDUS-

TRIAL INOX - 

Tipo de água natural e gelada; Material 

gabinete - chapa de aço galvanizada; 

torneiras - cromadas;reservatório - aço 

inox. Recursos 02 Torneiras; Alimentação 

110 Volts 

1 UN KARINA 892,00 892,00 

21 15149 BEBEDOURO DE INOX - 100L - 

aço inox em aço galvanizado com pintura 

eletrostática na cor branca. Possui um 

filtro interno composto de carvão ativado 

e celulose.  Acompanha 02 torneiras de 

latão cromado e filtro incluso. Reservató-

rio interno em aço inox 304, com uma 

bóia para regulagem do nível da água; 

unidade condensadora de 1/5HP, sendo 

opcionais as tensões 127 v e 220 v; 

isolação térmica em EPS1, retendo a 

temperatura; Termostato interno com 

regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 

03 pinos; Serpentina externa R134A. 

Dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm; 

Frente: 70 cm; Lateral: 70 cm. Armazena: 

100 l – Refrigera: 180 L/H. 

2 UN REFRIGE-

RAÇÃ O 

NACIONAL 

1.650,00 3.300,00 

36 5531 ESTANTE DE AÇO - com 06 pratelei-

ras de 30 cm de profundidade. Cor cinza. 

2 UN PANDIN 208,63 417,26 

Total: 
7.009,26  

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

36 5531 ESTANTE DE AÇO - com 06 pratelei-

ras de 30 cm de profundidade. Cor cinza. 

5 UN PANDIN 208,63 1.043,15 

Total: 
1.043,15  

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

7 14596 AR CONDICIONADO DE 30000 

BTUS -  ar condicionado SPLIT inverter 

30 000 BTUS quente e frio 220v PRO-

CEL a silencioso garantia de 1 ano 

4 UN AGRATTO 3.901,00 15.604,00 

18 33278 33278-BALCAO C/PIA BALCAO 

COM PIA 

Em aço e pia inox3 portas com dobradiças 

metálicas  3 gavetas com corrediças 

metálicas    pés reguláveis    produzido 

em aço carbono    pintura eletrostática    

alta  resistência a umidade    puxador em 

PVC    1 pia inox 1200mm com cuba 

central 

3 UN TELASUL 689,55 2.068,65 

19 21494 BATEDEIRA PLANETÁRIA - tigela 

de 4l inox; movimento planetário; 110 

volts; 3 batedores para em metal massas 

leves  medias e pesadas. 

5 UN MONDIAL 544,51 2.722,55 

21 15149 BEBEDOURO DE INOX - 100L - 

aço inox em aço galvanizado com pintura 

20 UN REFRIGE-

RAÇÃ O 

1.650,00 33.000,00 
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e) Secretaria Municipal De Saúde- FMS Atenção Básica: 

eletrostática na cor branca. Possui um 

filtro interno composto de carvão ativado 

e celulose.  Acompanha 02 torneiras de 

latão cromado e filtro incluso. Reservató-

rio interno em aço inox 304, com uma 

bóia para regulagem do nível da água; 

unidade condensadora de 1/5HP, sendo 

opcionais as tensões 127 v e 220 v; 

isolação térmica em EPS1, retendo a 

temperatura; Termostato interno com 

regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 

03 pinos; Serpentina externa R134A. 

Dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm; 

Frente: 70 cm; Lateral: 70 cm. Armazena: 

100 l – Refrigera: 180 L/H. 

NACIONAL 

27 20744 CAIXA DE SOM - 90 W; 

equalização ativa 3 vias (BASS, MID-

DLE, TREBLE); canal 1: guitarra ou 

violão (entrada LOW e HIGH); canal 2: 

BLUETOOTH (USB,  SD CARD, FM 

teclado, auxiliar e controle remoto); canal 

3: microfone (2 entradas). Bivolt. 

8 UN MULTILAS-

ER 

693,00 5.544,00 

36 5531 ESTANTE DE AÇO - com 06 pratelei-

ras de 30 cm de profundidade. Cor cinza. 

60 UN PANDIN 208,63 12.517,80 

39 20962 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS – 

SEM FORNO, a gás. Corpo em aço 

carbono com pintura a pó eletrostática 

com base fosfatizada. Bocas: 06. Tipo dos 

queimadores: 3 simples e 3 duplos. Mate-

rial dos queimadores: em ferro fundido. 

10 UN CRISTAL 

AÇO 

1.861,24 18.612,40 

46 35946 FREEZER DE 420 LITROS HORI-

ZONTAL - 420 litros. Rodízios reforça-

dos; base da unidade de refrigeração 

removível; dreno frontal; gaxeta removí-

vel; puxador ergonômico com fechadura 

de segurança; tampa balanceada; equipa-

mento com dupla ação: refrigerador e 

conservador de congelados; gabinete 

interno em alumínio; largura do gabinete 

interno 1222 mm; profundidade do gabi-

nete interno 515 mm; altura do gabinete 

interno 715 mm; Tensão / Freqüência 115 

v e 127 v / 60HZ ; Faixa de Temperatura 

°F 35,6 a 46,4°F e -0,4 a -7,6°F; Dimen-

sões: Altura: 92,0cm; Largura: 133,1 cm; 

Profundidade: 76,0 cm; Cor: Branco. 

8 UN CONSUL 2.376,00 19.008,00 

59 14026 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 

Máquina de lavar 15 kg lava enxágua e 

centrifuga automática cesto de plástico 

em polipropileno 12 programas de lava-

gem  sistema de lavagem agitação  níveis 

de água 5     classe a de energia   110 

volts 

10 PÇ COLORMAQ 1.694,00 16.940,00 

61 4661 MESA - 

Mesa medidas aproximadas: 120 x 60 cm; 

com 2 gavetas e chave; pés em aço duplo 

reforçado com gavetas fixas com chaves. 

Cor cinza. 

10 UN PANDIN 275,00 2.750,00 

72 19672 REFRIGERADOR 470 L, 127 V - 2 

portas 470 litros selo PROCEL classe A; 

gavetão de legumes, porta-ovos, pés 

niveladores, controle de temperatura, 

formas de gelo, grades removíveis prate-

leiras na porta; material/composição: aço, 

cobre e plástico; capacidade liquida do 

refrigerador: 347l; capacidade liquida do 

congelador /freezer: 115l; capacidade 

total de armazenamento: 462l; voltagem: 

127 v consumo 58 1kw h. Cor: branco 

dimensão (l x a x p): 702 x 1865 x 733 

mm 

8 UN ELECTRO-

LUX 

3.007,00 24.056,00 

Total: 
152.823,40  
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Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

2 35986 APARELHO DE DVD - 
Serão fornecidos DVDs compatíveis com 

os seguintes formatos; MP3; WMA; 

DIVX; cd de vídeo; JPEG; CD; CD-R; 

CD RW; SVCD; DVD+R/+RW – DVD-

R/ -RW. Sistemas de cor: NTSC e PRO-

GRESSIVE SCAN; funções zoom, book 

marker seach, desligamento automático, 

trava para crianças, leitura rápida, JPEG, 

slide show, close caption. Conexões: 1 

saída de vídeo composto, 1 saída de 

áudio, 1 entrada de microfone frontal e 

uma entrada USB: Saída de vídeo com-

ponente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio 

digital coaxial; Função Karaokê: com 

pontuação; Cor: preto; Voltagem: Bivolt 

automático; Dimensões (L x A x P): 36 x 

35 x 20 cm; Peso: 1,4 Kg. Incluso: todos 

os cabos e/ou conectores necessários ao 

perfeito funcionamento do equipamento. 

2 UN MONDIAL 110,00 220,00 

8 35965 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 18 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

15 UN TCL 2.400,00 36.000,00 

18 33278 -BALCAO C/PIA BALCAO COM PIA 

Em aço e pia inox3 portas com dobradiças 

metálicas  3 gavetas com corrediças 

metálicas    pés reguláveis    produzido 

em aço carbono    pintura eletrostática    

alta  resistência a umidade    puxador em 

PVC    1 pia inox 1200mm com cuba 

central 

10 UN TELASUL 689,55 6.895,50 

19 21494 BATEDEIRA PLANETÁRIA - tigela 

de 4l inox; movimento planetário; 110 

volts; 3 batedores para em metal massas 

leves  medias e pesadas. 

2 UN MONDIAL 544,51 1.089,02 

21 15149 BEBEDOURO DE INOX - 100L - 
aço inox em aço galvanizado com pintura 

eletrostática na cor branca. Possui um 

filtro interno composto de carvão ativado 

e celulose.  Acompanha 02 torneiras de 

latão cromado e filtro incluso. Reservató-

rio interno em aço inox 304, com uma 

bóia para regulagem do nível da água; 

unidade condensadora de 1/5HP, sendo 

opcionais as tensões 127 v e 220 v; 

isolação térmica em EPS1, retendo a 

temperatura; Termostato interno com 

regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 

03 pinos; Serpentina externa R134A. 

Dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm; 

Frente: 70 cm; Lateral: 70 cm. Armazena: 

100 l – Refrigera: 180 L/H. 

15 UN REFRIGE-

RAÇÃ O 

NACIONAL 

1.650,00 24.750,00 

27 20744 CAIXA DE SOM - 90 W; 

equalização ativa 3 vias (BASS, MID-

DLE, TREBLE); canal 1: guitarra ou 

violão (entrada LOW e HIGH); canal 2: 

BLUETOOTH (USB,  SD CARD, FM 

teclado, auxiliar e controle remoto); canal 

3: microfone (2 entradas). Bivolt. 

3 UN MULTILAS-

ER 

693,00 2.079,00 

36 5531 ESTANTE DE AÇO - com 06 pratelei-

ras de 30 cm de profundidade. Cor cinza. 

30 UN PANDIN 208,63 6.258,90 

38 36052 FOGÃO 4 (QUATRO) BOCAS – 

Branco; acendimento automático; mesa 

em inox . Forno c/ 02 prateleiras, estufa, 

com forno auto limpante de 127 v. 

6 UN ATLAS 446,75 2.680,50 

46 35946 FREEZER DE 420 LITROS HORI-

ZONTAL - 420 litros. Rodízios reforça-

dos; base da unidade de refrigeração 

removível; dreno frontal; gaxeta removí-

2 UN CONSUL 2.376,00 4.752,00 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 18 de Maio de 2020 • Edição1694 • Ano XIV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 29 

 

f) Secretaria De Assistencia Social - Fundo De Assistencia Social: 

vel; puxador ergonômico com fechadura 

de segurança; tampa balanceada; equipa-

mento com dupla ação: refrigerador e 

conservador de congelados; gabinete 

interno em alumínio; largura do gabinete 

interno 1222 mm; profundidade do gabi-

nete interno 515 mm; altura do gabinete 

interno 715 mm; Tensão / Freqüência 115 

v e 127 v / 60HZ ; Faixa de Temperatura 

°F 35,6 a 46,4°F e -0,4 a -7,6°F; Dimen-

sões: Altura: 92,0cm; Largura: 133,1 cm; 

Profundidade: 76,0 cm; Cor: Branco. 

59 14026 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 

Máquina de lavar 15 kg lava enxágua e 

centrifuga automática cesto de plástico 

em polipropileno 12 programas de lava-

gem  sistema de lavagem agitação  níveis 

de água 5     classe a de energia   110 

volts 

5 PÇ COLORMAQ 1.694,00 8.470,00 

61 4661 MESA - 

Mesa medidas aproximadas: 120 x 60 cm; 

com 2 gavetas e chave; pés em aço duplo 

reforçado com gavetas fixas com chaves. 

Cor cinza. 

50 UN PANDIN 275,00 13.750,00 

72 19672 REFRIGERADOR 470 L, 127 V - 2 

portas 470 litros selo PROCEL classe A; 

gavetão de legumes, porta-ovos, pés 

niveladores, controle de temperatura, 

formas de gelo, grades removíveis prate-

leiras na porta; material/composição: aço, 

cobre e plástico; capacidade liquida do 

refrigerador: 347l; capacidade liquida do 

congelador /freezer: 115l; capacidade 

total de armazenamento: 462l; voltagem: 

127 v consumo 58 1kw h. Cor: branco 

dimensão (l x a x p): 702 x 1865 x 733 

mm 

10 UN ELECTRO-

LUX 

3.007,00 30.070,00 

Total: 
137.014,92  

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

8 35965 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 18 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

8 UN TCL 2.400,00 19.200,00 

18 33278 BALCAO C/PIA BALCAO COM PIA 
Em aço e pia inox3 portas com dobradiças 

metálicas  3 gavetas com corrediças 

metálicas    pés reguláveis    produzido 

em aço carbono    pintura eletrostática    

alta  resistência a umidade    puxador em 

PVC    1 pia inox 1200mm com cuba 

central 

4 UN TELASUL 689,55 2.758,20 

19 21494 BATEDEIRA PLANETÁRIA - tigela 

de 4l inox; movimento planetário; 110 

volts; 3 batedores para em metal massas 

leves  medias e pesadas. 

4 UN MONDIAL 544,51 2.178,04 

20 16142 BEBEDOURO DE COLUNA INDUS-

TRIAL INOX - 

Tipo de água natural e gelada; Material 

gabinete - chapa de aço galvanizada; 

torneiras - cromadas;reservatório - aço 

inox. Recursos 02 Torneiras; Alimentação 

110 Volts 

3 UN KARINA 892,00 2.676,00 

21 15149 BEBEDOURO DE INOX - 100L - 

aço inox em aço galvanizado com pintura 

eletrostática na cor branca. Possui um 

filtro interno composto de carvão ativado 

e celulose.  Acompanha 02 torneiras de 

latão cromado e filtro incluso. Reservató-

rio interno em aço inox 304, com uma 

5 UN REFRIGE-

RAÇÃ O 

NACIONAL 

1.650,00 8.250,00 
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g) Secretaria De Infraestrutura - Gabinete Do Secretario: 

bóia para regulagem do nível da água; 

unidade condensadora de 1/5HP, sendo 

opcionais as tensões 127 v e 220 v; 

isolação térmica em EPS1, retendo a 

temperatura; Termostato interno com 

regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 

03 pinos; Serpentina externa R134A. 

Dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm; 

Frente: 70 cm; Lateral: 70 cm. Armazena: 

100 l – Refrigera: 180 L/H. 

27 20744 CAIXA DE SOM - 90 W; 

equalização ativa 3 vias (BASS, MID-

DLE, TREBLE); canal 1: guitarra ou 

violão (entrada LOW e HIGH); canal 2: 

BLUETOOTH (USB,  SD CARD, FM 

teclado, auxiliar e controle remoto); canal 

3: microfone (2 entradas). Bivolt. 

6 UN MULTILAS-

ER 

693,00 4.158,00 

36 5531 ESTANTE DE AÇO - com 06 pratelei-

ras de 30 cm de profundidade. Cor cinza. 

10 UN PANDIN 208,63 2.086,30 

38 36052 FOGÃO 4 (QUATRO) BOCAS – 

Branco; acendimento automático; mesa 

em inox . Forno c/ 02 prateleiras, estufa, 

com forno auto limpante de 127 v. 

2 UN ATLAS 446,75 893,50 

39 20962 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS – 

SEM FORNO, a gás. Corpo em aço 

carbono com pintura a pó eletrostática 

com base fosfatizada. Bocas: 06. Tipo dos 

queimadores: 3 simples e 3 duplos. Mate-

rial dos queimadores: em ferro fundido. 

3 UN CRISTAL 

AÇO 

1.861,24 5.583,72 

46 35946 FREEZER DE 420 LITROS HORI-

ZONTAL - 420 litros. Rodízios reforça-

dos; base da unidade de refrigeração 

removível; dreno frontal; gaxeta removí-

vel; puxador ergonômico com fechadura 

de segurança; tampa balanceada; equipa-

mento com dupla ação: refrigerador e 

conservador de congelados; gabinete 

interno em alumínio; largura do gabinete 

interno 1222 mm; profundidade do gabi-

nete interno 515 mm; altura do gabinete 

interno 715 mm; Tensão / Freqüência 115 

v e 127 v / 60HZ ; Faixa de Temperatura 

°F 35,6 a 46,4°F e -0,4 a -7,6°F; Dimen-

sões: Altura: 92,0cm; Largura: 133,1 cm; 

Profundidade: 76,0 cm; Cor: Branco. 

6 UN CONSUL 2.376,00 14.256,00 

59 14026 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 

Máquina de lavar 15 kg lava enxágua e 

centrifuga automática cesto de plástico 

em polipropileno 12 programas de lava-

gem  sistema de lavagem agitação  níveis 

de água 5     classe a de energia   110 

volts 

3 PÇ COLORMAQ 1.694,00 5.082,00 

61 4661 MESA - 

Mesa medidas aproximadas: 120 x 60 cm; 

com 2 gavetas e chave; pés em aço duplo 

reforçado com gavetas fixas com chaves. 

Cor cinza. 

8 UN PANDIN 275,00 2.200,00 

72 19672 REFRIGERADOR 470 L, 127 V - 2 

portas 470 litros selo PROCEL classe A; 

gavetão de legumes, porta-ovos, pés 

niveladores, controle de temperatura, 

formas de gelo, grades removíveis prate-

leiras na porta; material/composição: aço, 

cobre e plástico; capacidade liquida do 

refrigerador: 347l; capacidade liquida do 

congelador /freezer: 115l; capacidade 

total de armazenamento: 462l; voltagem: 

127 v consumo 58 1kw h. Cor: branco 

dimensão (l x a x p): 702 x 1865 x 733 

mm 

4 UN ELECTRO-

LUX 

3.007,00 12.028,00 

Total: 
81.349,76  

Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 
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8 35965 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 18 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

2 UN TCL 2.400,00 4.800,00 

19 21494 BATEDEIRA PLANETÁRIA - tigela 

de 4l inox; movimento planetário; 110 

volts; 3 batedores para em metal massas 

leves  medias e pesadas. 

2 UN MONDIAL 544,51 1.089,02 

20 16142 BEBEDOURO DE COLUNA INDUS-

TRIAL INOX - 

Tipo de água natural e gelada; Material 

gabinete - chapa de aço galvanizada; 

torneiras - cromadas;reservatório - aço 

inox. Recursos 02 Torneiras; Alimentação 

110 Volts 

2 UN KARINA 892,00 1.784,00 

21 15149 BEBEDOURO DE INOX - 100L - 
aço inox em aço galvanizado com pintura 

eletrostática na cor branca. Possui um 

filtro interno composto de carvão ativado 

e celulose.  Acompanha 02 torneiras de 

latão cromado e filtro incluso. Reservató-

rio interno em aço inox 304, com uma 

bóia para regulagem do nível da água; 

unidade condensadora de 1/5HP, sendo 

opcionais as tensões 127 v e 220 v; 

isolação térmica em EPS1, retendo a 

temperatura; Termostato interno com 

regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 

03 pinos; Serpentina externa R134A. 

Dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm; 

Frente: 70 cm; Lateral: 70 cm. Armazena: 

100 l – Refrigera: 180 L/H. 

1 UN REFRIGE-

RAÇÃ O 

NACIONAL 

1.650,00 1.650,00 

27 20744 CAIXA DE SOM - 90 W; 

equalização ativa 3 vias (BASS, MID-

DLE, TREBLE); canal 1: guitarra ou 

violão (entrada LOW e HIGH); canal 2: 

BLUETOOTH (USB,  SD CARD, FM 

teclado, auxiliar e controle remoto); canal 

3: microfone (2 entradas). Bivolt. 

1 UN MULTILAS-

ER 

693,00 693,00 

39 20962 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS – 

SEM FORNO, a gás. Corpo em aço 

carbono com pintura a pó eletrostática 

com base fosfatizada. Bocas: 06. Tipo dos 

queimadores: 3 simples e 3 duplos. Mate-

rial dos queimadores: em ferro fundido. 

2 UN CRISTAL 

AÇO 

1.861,24 3.722,48 

46 35946 FREEZER DE 420 LITROS HORI-

ZONTAL - 420 litros. Rodízios reforça-

dos; base da unidade de refrigeração 

removível; dreno frontal; gaxeta removí-

vel; puxador ergonômico com fechadura 

de segurança; tampa balanceada; equipa-

mento com dupla ação: refrigerador e 

conservador de congelados; gabinete 

interno em alumínio; largura do gabinete 

interno 1222 mm; profundidade do gabi-

nete interno 515 mm; altura do gabinete 

interno 715 mm; Tensão / Freqüência 115 

v e 127 v / 60HZ ; Faixa de Temperatura 

°F 35,6 a 46,4°F e -0,4 a -7,6°F; Dimen-

sões: Altura: 92,0cm; Largura: 133,1 cm; 

Profundidade: 76,0 cm; Cor: Branco. 

2 UN CONSUL 2.376,00 4.752,00 

61 4661 MESA - 

Mesa medidas aproximadas: 120 x 60 cm; 

com 2 gavetas e chave; pés em aço duplo 

reforçado com gavetas fixas com chaves. 

Cor cinza. 

2 UN PANDIN 275,00 550,00 

72 19672 REFRIGERADOR 470 L, 127 V - 2 

portas 470 litros selo PROCEL classe A; 

gavetão de legumes, porta-ovos, pés 

niveladores, controle de temperatura, 

formas de gelo, grades removíveis prate-

leiras na porta; material/composição: aço, 

cobre e plástico; capacidade liquida do 

1 UN ELECTRO-

LUX 

3.007,00 3.007,00 
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ii) h) Secretaria Municipal De Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - Gabinete Do Secretario: 

refrigerador: 347l; capacidade liquida do 

congelador /freezer: 115l; capacidade 

total de armazenamento: 462l; voltagem: 

127 v consumo 58 1kw h. Cor: branco 

dimensão (l x a x p): 702 x 1865 x 733 

mm 

Total: 
22.047,50  

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

2 35986 APARELHO DE DVD - 

Serão fornecidos DVDs compatíveis com 

os seguintes formatos; MP3; WMA; 

DIVX; cd de vídeo; JPEG; CD; CD-R; 

CD RW; SVCD; DVD+R/+RW – DVD-

R/ -RW. Sistemas de cor: NTSC e PRO-

GRESSIVE SCAN; funções zoom, book 

marker seach, desligamento automático, 

trava para crianças, leitura rápida, JPEG, 

slide show, close caption. Conexões: 1 

saída de vídeo composto, 1 saída de 

áudio, 1 entrada de microfone frontal e 

uma entrada USB: Saída de vídeo com-

ponente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio 

digital coaxial; Função Karaokê: com 

pontuação; Cor: preto; Voltagem: Bivolt 

automático; Dimensões (L x A x P): 36 x 

35 x 20 cm; Peso: 1,4 Kg. Incluso: todos 

os cabos e/ou conectores necessários ao 

perfeito funcionamento do equipamento. 

2 UN MONDIAL 110,00 220,00 

8 35965 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 18 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

8 UN TCL 2.400,00 19.200,00 

18 33278 BALCAO C/PIA BALCAO COM PIA 
Em aço e pia inox3 portas com dobradiças 

metálicas  3 gavetas com corrediças 

metálicas    pés reguláveis    produzido 

em aço carbono    pintura eletrostática    

alta  resistência a umidade    puxador em 

PVC    1 pia inox 1200mm com cuba 

central 

4 UN TELASUL 689,55 2.758,20 

19 21494 BATEDEIRA PLANETÁRIA - tigela 

de 4l inox; movimento planetário; 110 

volts; 3 batedores para em metal massas 

leves  medias e pesadas. 

2 UN MONDIAL 544,51 1.089,02 

21 15149 BEBEDOURO DE INOX - 100L - 

aço inox em aço galvanizado com pintura 

eletrostática na cor branca. Possui um 

filtro interno composto de carvão ativado 

e celulose.  Acompanha 02 torneiras de 

latão cromado e filtro incluso. Reservató-

rio interno em aço inox 304, com uma 

bóia para regulagem do nível da água; 

unidade condensadora de 1/5HP, sendo 

opcionais as tensões 127 v e 220 v; 

isolação térmica em EPS1, retendo a 

temperatura; Termostato interno com 

regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 

03 pinos; Serpentina externa R134A. 

Dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm; 

Frente: 70 cm; Lateral: 70 cm. Armazena: 

100 l – Refrigera: 180 L/H. 

2 UN REFRIGE-

RAÇÃ O 

NACIONAL 

1.650,00 3.300,00 

27 20744 CAIXA DE SOM - 90 W; 

equalização ativa 3 vias (BASS, MID-

DLE, TREBLE); canal 1: guitarra ou 

violão (entrada LOW e HIGH); canal 2: 

BLUETOOTH (USB,  SD CARD, FM 

teclado, auxiliar e controle remoto); canal 

3: microfone (2 entradas). Bivolt. 

5 UN MULTILAS-

ER 

693,00 3.465,00 
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I)Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico - Coordenadoria De Industria e Comércio: 

36 5531 ESTANTE DE AÇO - com 06 pratelei-

ras de 30 cm de profundidade. Cor cinza. 

40 UN PANDIN 208,63 8.345,20 

38 36052 FOGÃO 4 (QUATRO) BOCAS – 
Branco; acendimento automático; mesa 

em inox . Forno c/ 02 prateleiras, estufa, 

com forno auto limpante de 127 v. 

1 UN ATLAS 446,75 446,75 

61 4661 MESA - 

Mesa medidas aproximadas: 120 x 60 cm; 

com 2 gavetas e chave; pés em aço duplo 

reforçado com gavetas fixas com chaves. 

Cor cinza. 

8 UN PANDIN 275,00 2.200,00 

72 19672 REFRIGERADOR 470 L, 127 V - 2 

portas 470 litros selo PROCEL classe A; 

gavetão de legumes, porta-ovos, pés 

niveladores, controle de temperatura, 

formas de gelo, grades removíveis prate-

leiras na porta; material/composição: aço, 

cobre e plástico; capacidade liquida do 

refrigerador: 347l; capacidade liquida do 

congelador /freezer: 115l; capacidade 

total de armazenamento: 462l; voltagem: 

127 v consumo 58 1kw h. Cor: branco 

dimensão (l x a x p): 702 x 1865 x 733 

mm 

3 UN ELECTRO-

LUX 

3.007,00 9.021,00 

Total: 
50.045,17  

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

8 35965 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 18 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

1 UN TCL 2.400,00 2.400,00 

12 50265 ARMARIO AEREO EM AÇO - 

Cor a definir pela solicitante descrição 03 

(três) portas com dobradiças metálicas 

produzido com aço carbono pintura 

eletrostática alta 

resistência a umidade puxador em PVC 

medidas altura 553 mm largura 1200 mm 

profundidade 318 mm garantia mínima 03 

(três) meses 

Defeito instalação inclusa 

1 UN TELASUL 425,00 425,00 

18 33278 ARMARIO AEREO EM AÇO - 

Cor a definir pela solicitante descrição 03 

(três) portas com dobradiças metálicas 

produzido com aço carbono pintura 

eletrostática alta 

resistência a umidade puxador em PVC 

medidas altura 553 mm largura 1200 mm 

profundidade 318 mm garantia mínima 03 

(três) meses 

Defeito instalação inclusa 

1 UN TELASUL 689,55 689,55 

27 20744 CAIXA DE SOM - 90 W; 

equalização ativa 3 vias (BASS, MID-

DLE, TREBLE); canal 1: guitarra ou 

violão (entrada LOW e HIGH); canal 2: 

BLUETOOTH (USB,  SD CARD, FM 

teclado, auxiliar e controle remoto); canal 

3: microfone (2 entradas). Bivolt. 

1 UN MULTILAS-

ER 

693,00 693,00 

36 5531 ESTANTE DE AÇO - com 06 pratelei-

ras de 30 cm de profundidade. Cor cinza. 

5 UN PANDIN 208,63 1.043,15 

38 36052 FOGÃO 4 (QUATRO) BOCAS – 
Branco; acendimento automático; mesa 

em inox . Forno c/ 02 prateleiras, estufa, 

com forno auto limpante de 127 v. 

1 UN ATLAS 446,75 446,75 

61 4661 MESA - 

Mesa medidas aproximadas: 120 x 60 cm; 

com 2 gavetas e chave; pés em aço duplo 

reforçado com gavetas fixas com chaves. 

Cor cinza. 

2 UN PANDIN 275,00 550,00 
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j) Secretaria Municipal De Esportes - Manuntenção Seção De Desporto e Lazer: 

72 19672 REFRIGERADOR 470 L, 127 V - 2 

portas 470 litros selo PROCEL classe A; 

gavetão de legumes, porta-ovos, pés 

niveladores, controle de temperatura, 

formas de gelo, grades removíveis prate-

leiras na porta; material/composição: aço, 

cobre e plástico; capacidade liquida do 

refrigerador: 347l; capacidade liquida do 

congelador /freezer: 115l; capacidade 

total de armazenamento: 462l; voltagem: 

127 v consumo 58 1kw h. Cor: branco 

dimensão (l x a x p): 702 x 1865 x 733 

mm 

1 UN ELECTRO-

LUX 

3.007,00 3.007,00 

Total: 
9.254,45  

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

8 35965 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 18 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

2 UN TCL 2.400,00 4.800,00 

18 33278 BALCAO C/PIA BALCAO COM PIA 
Em aço e pia inox3 portas com dobradiças 

metálicas  3 gavetas com corrediças 

metálicas    pés reguláveis    produzido 

em aço carbono    pintura eletrostática    

alta  resistência a umidade    puxador em 

PVC    1 pia inox 1200mm com cuba 

central 

2 UN TELASUL 689,55 1.379,10 

20 16142 BEBEDOURO DE COLUNA INDUS-

TRIAL INOX - 

Tipo de água natural e gelada; Material 

gabinete - chapa de aço galvanizada; 

torneiras - cromadas;reservatório - aço 

inox. Recursos 02 Torneiras; Alimentação 

110 Volts 

8 UN KARINA 892,00 7.136,00 

21 15149 BEBEDOURO DE INOX - 100L - 
aço inox em aço galvanizado com pintura 

eletrostática na cor branca. Possui um 

filtro interno composto de carvão ativado 

e celulose.  Acompanha 02 torneiras de 

latão cromado e filtro incluso. Reservató-

rio interno em aço inox 304, com uma 

bóia para regulagem do nível da água; 

unidade condensadora de 1/5HP, sendo 

opcionais as tensões 127 v e 220 v; 

isolação térmica em EPS1, retendo a 

temperatura; Termostato interno com 

regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 

03 pinos; Serpentina externa R134A. 

Dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm; 

Frente: 70 cm; Lateral: 70 cm. Armazena: 

100 l – Refrigera: 180 L/H. 

8 UN REFRIGE-

RAÇÃ O 

NACIONAL 

1.650,00 13.200,00 

27 20744 CAIXA DE SOM - 90 W; 

equalização ativa 3 vias (BASS, MID-

DLE, TREBLE); canal 1: guitarra ou 

violão (entrada LOW e HIGH); canal 2: 

BLUETOOTH (USB,  SD CARD, FM 

teclado, auxiliar e controle remoto); canal 

3: microfone (2 entradas). Bivolt. 

4 UN MULTILAS-

ER 

693,00 2.772,00 

36 5531 ESTANTE DE AÇO - com 06 pratelei-

ras de 30 cm de profundidade. Cor cinza. 

6 UN PANDIN 208,63 1.251,78 

38 36052 FOGÃO 4 (QUATRO) BOCAS – 

Branco; acendimento automático; mesa 

em inox . Forno c/ 02 prateleiras, estufa, 

com forno auto limpante de 127 v. 

2 UN ATLAS 446,75 893,50 

39 20962 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS – 2 UN CRISTAL 1.861,24 3.722,48 
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ATA Nº : 102/2020 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 035/2020 

FORNECEDORA: KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição De Mobiliários E Equipamentos Permanentes para atender as necessidades das diversas Secretarias 

Municipais de Primavera do Leste, conforme Termo de Referência anexo I do edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

VIGÊNCIA: Doze (12) meses 

ITENS:  

 

a) Executivo Municipal - Chefia Do Gabinete: 

SEM FORNO, a gás. Corpo em aço 

carbono com pintura a pó eletrostática 

com base fosfatizada. Bocas: 06. Tipo dos 

queimadores: 3 simples e 3 duplos. Mate-

rial dos queimadores: em ferro fundido. 

AÇO 

46 35946 FREEZER DE 420 LITROS HORI-

ZONTAL - 420 litros. Rodízios reforça-

dos; base da unidade de refrigeração 

removível; dreno frontal; gaxeta removí-

vel; puxador ergonômico com fechadura 

de segurança; tampa balanceada; equipa-

mento com dupla ação: refrigerador e 

conservador de congelados; gabinete 

interno em alumínio; largura do gabinete 

interno 1222 mm; profundidade do gabi-

nete interno 515 mm; altura do gabinete 

interno 715 mm; Tensão / Freqüência 115 

v e 127 v / 60HZ ; Faixa de Temperatura 

°F 35,6 a 46,4°F e -0,4 a -7,6°F; Dimen-

sões: Altura: 92,0cm; Largura: 133,1 cm; 

Profundidade: 76,0 cm; Cor: Branco. 

2 UN CONSUL 2.376,00 4.752,00 

59 14026 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 

Máquina de lavar 15 kg lava enxágua e 

centrifuga automática cesto de plástico 

em polipropileno 12 programas de lava-

gem  sistema de lavagem agitação  níveis 

de água 5     classe a de energia   110 

volts 

1 PÇ COLORMAQ 1.694,00 1.694,00 

61 4661 MESA - 

Mesa medidas aproximadas: 120 x 60 cm; 

com 2 gavetas e chave; pés em aço duplo 

reforçado com gavetas fixas com chaves. 

Cor cinza. 

4 UN PANDIN 275,00 1.100,00 

72 19672 REFRIGERADOR 470 L, 127 V - 2 

portas 470 litros selo PROCEL classe A; 

gavetão de legumes, porta-ovos, pés 

niveladores, controle de temperatura, 

formas de gelo, grades removíveis prate-

leiras na porta; material/composição: aço, 

cobre e plástico; capacidade liquida do 

refrigerador: 347l; capacidade liquida do 

congelador /freezer: 115l; capacidade 

total de armazenamento: 462l; voltagem: 

127 v consumo 58 1kw h. Cor: branco 

dimensão (l x a x p): 702 x 1865 x 733 

mm 

2 UN ELECTRO-

LUX 

3.007,00 6.014,00 

Total: 
48.714,86  

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

10 7206 ARMÁRIO -  

Duas portas com puxadores e chave. 1 

(uma) prateleira  estrutura MDF 25mm; 

medidas aproximadas: altura: 82 cm; 

largura: 91 cm; profundidade: 45 cm. Cor: 

cinza 

5 UN KM 297,00 1.485,00 

25 35998 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTI-

VA - assento e encosto reguláveis - 

assento e encosto em compensado multi-

laminado resinado, moldado anatomica-

mente a quente com espessura de 14 e 12 

mm respectivamente. Possui curvatura na 

parte frontal do assento para evitar o 

10 UN MARTIFLEX 582,20 5.822,00 
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estrangulamento na corrente sanguínea, e 

curvatura anatômica no encosto de forma 

a permitir a acomodação das regiões 

dorsal e lombar, adaptando se melhor à 

coluna vertebral; Assento com bordas em 

perfil de PVC semi-flexível para melhorar 

o acabamento e dar proteção contra 

impactos; Encosto revestido em tecido 

polipropileno copolímero na cor preta e 

texturizado; Espuma injetada anatomica-

mente em poliuretano flexível microcelu-

lar de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ 

com 50 mm de espessura média no assen-

to e encosto; Fixação por parafusos 

sextavados e porcas de garra encravadas 

na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos 

de fixação dos componentes do tipo 

flangeado com trava, na bitola ¼ x 20 ffp.  

 

BASE: Base giratória desmontável com 

aranha de 05 hastes, confeccionada em 

polipropileno copolímero virgem, apoia-

das sobre 05 rodízios, pino do rodízio 

acoplado a extremidade da haste com 

encaixe 10 mm, com acoplamento central 

cônico, injetado em polipropileno. Coluna 

central desmontável fixada por encaixe 

cônico; Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola a gás, para 

regulagem e amortecimento de impactos 

ao sentar, aliviando o impacto na coluna 

vertebral. Mecanismo flange de apoio da 

cadeira monobloco, unido por solda do 

tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 

FQD com 3 mm de espessura, formando 

um conjunto para posterior montagem por 

parafusos. Sistema Back System de 

regulagens de altura e inclinação do 

encosto, através de alavancas independen-

tes, permitindo o travamento em diversas 

posições.  

 

BRAÇOS: Braços com Regulagem de 

Altura, com acionamento através de 

gatilho. 

 DIMENSÕES APROXIMADAS: A - 

dimensões do assento: L490x420P; B - 

dimensões do encosto: L450x390H; E - 

Altura total da Cadeira: 870 mm 

 

 NORMATIZAÇÃO: Fabricada de 

acordo com normas NR17 - Norma 

Regulamentadora do Ministério do Traba-

lho, que trata da ergonomia; e da NBR 

13962 - da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que normatiza 

os móveis para escritório, cadeiras, classi-

ficação, características físicas e dimensio-

nais, para que se obtenha um melhor 

conjunto em termos de conforto, ergono-

mia e durabilidade. 

Laudo Técnico emitido por profissional 

da área de ergonomia, inscrito na ABER-

GO - Associação Brasileira de Ergonomi-

a. Cor a ser definir no pedido 

55 20711 LONGARINA -  
Longarina de 3 (três) lugares executiva 

fixa com braços intercalados, com haste 

reforçada e maior para travar com suporte 

em aço da base, com braços tipo corsa 

injetado integral skim na cor preto, com 

assento medindo 48 x 43 cm com parte 

frontal arredondado e encosto anatômico 

formato côncavo medindo 42 x 36 em 

madeira compensada de 13 mm de espes-

5 UN KM 686,00 3.430,00 
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b) Secretaria Municipal De Agricultura - Gabinete Do Secretario: 

sura moldados anatomicamente, estofados 

com espuma injetada moldada  de 5cm de 

espessura, revestido em tecido polipropi-

leno na cor azul   e  bordas em PVC na 

cor preto.  Contra encosto em bagum na 

cor preto.   Estrutura em aço reforçada 

longarina dupla na horizontal e vertical 

construída com metalon 40\20, base 50\30 

pintado epóxi pó pelo sistema eletrostáti-

co cor preto após banho desengraxante e 

ponteiras de nylon com encaixe externo. 

Total: 10.737,00 

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

10 7206 ARMÁRIO -  
Duas portas com puxadores e chave. 1 

(uma) prateleira  estrutura MDF 25mm; 

medidas aproximadas: altura: 82 cm; 

largura: 91 cm; profundidade: 45 cm. Cor: 

cinza 

1 UN KM 297,00 297,00 

25 35998 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTI-

VA - assento e encosto reguláveis - 

assento e encosto em compensado multi-

laminado resinado, moldado anatomica-

mente a quente com espessura de 14 e 12 

mm respectivamente. Possui curvatura na 

parte frontal do assento para evitar o 

estrangulamento na corrente sanguínea, e 

curvatura anatômica no encosto de forma 

a permitir a acomodação das regiões 

dorsal e lombar, adaptando se melhor à 

coluna vertebral; Assento com bordas em 

perfil de PVC semi-flexível para melhorar 

o acabamento e dar proteção contra 

impactos; Encosto revestido em tecido 

polipropileno copolímero na cor preta e 

texturizado; Espuma injetada anatomica-

mente em poliuretano flexível microcelu-

lar de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ 

com 50 mm de espessura média no assen-

to e encosto; Fixação por parafusos 

sextavados e porcas de garra encravadas 

na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos 

de fixação dos componentes do tipo 

flangeado com trava, na bitola ¼ x 20 ffp.  

 

BASE: Base giratória desmontável com 

aranha de 05 hastes, confeccionada em 

polipropileno copolímero virgem, apoia-

das sobre 05 rodízios, pino do rodízio 

acoplado a extremidade da haste com 

encaixe 10 mm, com acoplamento central 

cônico, injetado em polipropileno. Coluna 

central desmontável fixada por encaixe 

cônico; Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola a gás, para 

regulagem e amortecimento de impactos 

ao sentar, aliviando o impacto na coluna 

vertebral. Mecanismo flange de apoio da 

cadeira monobloco, unido por solda do 

tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 

FQD com 3 mm de espessura, formando 

um conjunto para posterior montagem por 

parafusos. Sistema Back System de 

regulagens de altura e inclinação do 

encosto, através de alavancas independen-

tes, permitindo o travamento em diversas 

posições.  

 

BRAÇOS: Braços com Regulagem de 

Altura, com acionamento através de 

4 UN MARTIFLEX 582,20 2.328,80 
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c) Secretaria Municipal Administração - Coordenadoria De Apoio Administrativo: 

gatilho. 

 DIMENSÕES APROXIMADAS: A - 

dimensões do assento: L490x420P; B - 

dimensões do encosto: L450x390H; E - 

Altura total da Cadeira: 870 mm 

 

 NORMATIZAÇÃO: Fabricada de 

acordo com normas NR17 - Norma 

Regulamentadora do Ministério do Traba-

lho, que trata da ergonomia; e da NBR 

13962 - da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que normatiza 

os móveis para escritório, cadeiras, classi-

ficação, características físicas e dimensio-

nais, para que se obtenha um melhor 

conjunto em termos de conforto, ergono-

mia e durabilidade. 

Laudo Técnico emitido por profissional 

da área de ergonomia, inscrito na ABER-

GO - Associação Brasileira de Ergonomi-

a. Cor a ser definir no pedido 

55 20711 LONGARINA -  
Longarina de 3 (três) lugares executiva 

fixa com braços intercalados, com haste 

reforçada e maior para travar com suporte 

em aço da base, com braços tipo corsa 

injetado integral skim na cor preto, com 

assento medindo 48 x 43 cm com parte 

frontal arredondado e encosto anatômico 

formato côncavo medindo 42 x 36 em 

madeira compensada de 13 mm de espes-

sura moldados anatomicamente, estofados 

com espuma injetada moldada  de 5cm de 

espessura, revestido em tecido polipropi-

leno na cor azul   e  bordas em PVC na 

cor preto.  Contra encosto em bagum na 

cor preto.   Estrutura em aço reforçada 

longarina dupla na horizontal e vertical 

construída com metalon 40\20, base 50\30 

pintado epóxi pó pelo sistema eletrostáti-

co cor preto após banho desengraxante e 

ponteiras de nylon com encaixe externo. 

2 UN KM 686,00 1.372,00 

Total: 3.997,80 

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

25 35998 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTI-

VA - assento e encosto reguláveis - 

assento e encosto em compensado multi-

laminado resinado, moldado anatomica-

mente a quente com espessura de 14 e 12 

mm respectivamente. Possui curvatura na 

parte frontal do assento para evitar o 

estrangulamento na corrente sanguínea, e 

curvatura anatômica no encosto de forma 

a permitir a acomodação das regiões 

dorsal e lombar, adaptando se melhor à 

coluna vertebral; Assento com bordas em 

perfil de PVC semi-flexível para melhorar 

o acabamento e dar proteção contra 

impactos; Encosto revestido em tecido 

polipropileno copolímero na cor preta e 

texturizado; Espuma injetada anatomica-

mente em poliuretano flexível microcelu-

lar de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ 

com 50 mm de espessura média no assen-

to e encosto; Fixação por parafusos 

sextavados e porcas de garra encravadas 

na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos 

de fixação dos componentes do tipo 

flangeado com trava, na bitola ¼ x 20 ffp.  

 

10 UN MARTIFLEX 582,20 5.822,00 
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d) Secretaria Municipal De Fazenda - Gabinete Do Secretario: 

BASE: Base giratória desmontável com 

aranha de 05 hastes, confeccionada em 

polipropileno copolímero virgem, apoia-

das sobre 05 rodízios, pino do rodízio 

acoplado a extremidade da haste com 

encaixe 10 mm, com acoplamento central 

cônico, injetado em polipropileno. Coluna 

central desmontável fixada por encaixe 

cônico; Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola a gás, para 

regulagem e amortecimento de impactos 

ao sentar, aliviando o impacto na coluna 

vertebral. Mecanismo flange de apoio da 

cadeira monobloco, unido por solda do 

tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 

FQD com 3 mm de espessura, formando 

um conjunto para posterior montagem por 

parafusos. Sistema Back System de 

regulagens de altura e inclinação do 

encosto, através de alavancas independen-

tes, permitindo o travamento em diversas 

posições.  

 

BRAÇOS: Braços com Regulagem de 

Altura, com acionamento através de 

gatilho. 

 DIMENSÕES APROXIMADAS: A - 

dimensões do assento: L490x420P; B - 

dimensões do encosto: L450x390H; E - 

Altura total da Cadeira: 870 mm 

 

 NORMATIZAÇÃO: Fabricada de 

acordo com normas NR17 - Norma 

Regulamentadora do Ministério do Traba-

lho, que trata da ergonomia; e da NBR 

13962 - da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que normatiza 

os móveis para escritório, cadeiras, classi-

ficação, características físicas e dimensio-

nais, para que se obtenha um melhor 

conjunto em termos de conforto, ergono-

mia e durabilidade. 

Laudo Técnico emitido por profissional 

da área de ergonomia, inscrito na ABER-

GO - Associação Brasileira de Ergonomi-

a. Cor a ser definir no pedido 

Total: 5.822,00 

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

10 7206 ARMÁRIO -  
Duas portas com puxadores e chave. 1 

(uma) prateleira  estrutura MDF 25mm; 

medidas aproximadas: altura: 82 cm; 

largura: 91 cm; profundidade: 45 cm. Cor: 

cinza 

2 UN KM 297,00 594,00 

25 35998 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTI-

VA - assento e encosto reguláveis - 

assento e encosto em compensado multi-

laminado resinado, moldado anatomica-

mente a quente com espessura de 14 e 12 

mm respectivamente. Possui curvatura na 

parte frontal do assento para evitar o 

estrangulamento na corrente sanguínea, e 

curvatura anatômica no encosto de forma 

a permitir a acomodação das regiões 

dorsal e lombar, adaptando se melhor à 

coluna vertebral; Assento com bordas em 

perfil de PVC semi-flexível para melhorar 

o acabamento e dar proteção contra 

impactos; Encosto revestido em tecido 

polipropileno copolímero na cor preta e 

texturizado; Espuma injetada anatomica-

30 UN MARTIFLEX 582,20 17.466,00 
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mente em poliuretano flexível microcelu-

lar de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ 

com 50 mm de espessura média no assen-

to e encosto; Fixação por parafusos 

sextavados e porcas de garra encravadas 

na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos 

de fixação dos componentes do tipo 

flangeado com trava, na bitola ¼ x 20 ffp.  

 

BASE: Base giratória desmontável com 

aranha de 05 hastes, confeccionada em 

polipropileno copolímero virgem, apoia-

das sobre 05 rodízios, pino do rodízio 

acoplado a extremidade da haste com 

encaixe 10 mm, com acoplamento central 

cônico, injetado em polipropileno. Coluna 

central desmontável fixada por encaixe 

cônico; Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola a gás, para 

regulagem e amortecimento de impactos 

ao sentar, aliviando o impacto na coluna 

vertebral. Mecanismo flange de apoio da 

cadeira monobloco, unido por solda do 

tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 

FQD com 3 mm de espessura, formando 

um conjunto para posterior montagem por 

parafusos. Sistema Back System de 

regulagens de altura e inclinação do 

encosto, através de alavancas independen-

tes, permitindo o travamento em diversas 

posições.  

 

BRAÇOS: Braços com Regulagem de 

Altura, com acionamento através de 

gatilho. 

 DIMENSÕES APROXIMADAS: A - 

dimensões do assento: L490x420P; B - 

dimensões do encosto: L450x390H; E - 

Altura total da Cadeira: 870 mm 

 

 NORMATIZAÇÃO: Fabricada de 

acordo com normas NR17 - Norma 

Regulamentadora do Ministério do Traba-

lho, que trata da ergonomia; e da NBR 

13962 - da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que normatiza 

os móveis para escritório, cadeiras, classi-

ficação, características físicas e dimensio-

nais, para que se obtenha um melhor 

conjunto em termos de conforto, ergono-

mia e durabilidade. 

Laudo Técnico emitido por profissional 

da área de ergonomia, inscrito na ABER-

GO - Associação Brasileira de Ergonomi-

a. Cor a ser definir no pedido 

55 20711 LONGARINA -  

Longarina de 3 (três) lugares executiva 

fixa com braços intercalados, com haste 

reforçada e maior para travar com suporte 

em aço da base, com braços tipo corsa 

injetado integral skim na cor preto, com 

assento medindo 48 x 43 cm com parte 

frontal arredondado e encosto anatômico 

formato côncavo medindo 42 x 36 em 

madeira compensada de 13 mm de espes-

sura moldados anatomicamente, estofados 

com espuma injetada moldada  de 5cm de 

espessura, revestido em tecido polipropi-

leno na cor azul   e  bordas em PVC na 

cor preto.  Contra encosto em bagum na 

cor preto.   Estrutura em aço reforçada 

longarina dupla na horizontal e vertical 

construída com metalon 40\20, base 50\30 

pintado epóxi pó pelo sistema eletrostáti-

co cor preto após banho desengraxante e 

5 UN KM 686,00 3.430,00 
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e) Secretaria Municipal De Educação - Seção Pedagógica: 

ponteiras de nylon com encaixe externo. 

Total: 21.490,00 

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

25 35998 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTI-

VA - assento e encosto reguláveis - 

assento e encosto em compensado multi-

laminado resinado, moldado anatomica-

mente a quente com espessura de 14 e 12 

mm respectivamente. Possui curvatura na 

parte frontal do assento para evitar o 

estrangulamento na corrente sanguínea, e 

curvatura anatômica no encosto de forma 

a permitir a acomodação das regiões 

dorsal e lombar, adaptando se melhor à 

coluna vertebral; Assento com bordas em 

perfil de PVC semi-flexível para melhorar 

o acabamento e dar proteção contra 

impactos; Encosto revestido em tecido 

polipropileno copolímero na cor preta e 

texturizado; Espuma injetada anatomica-

mente em poliuretano flexível microcelu-

lar de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ 

com 50 mm de espessura média no assen-

to e encosto; Fixação por parafusos 

sextavados e porcas de garra encravadas 

na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos 

de fixação dos componentes do tipo 

flangeado com trava, na bitola ¼ x 20 ffp.  

 

BASE: Base giratória desmontável com 

aranha de 05 hastes, confeccionada em 

polipropileno copolímero virgem, apoia-

das sobre 05 rodízios, pino do rodízio 

acoplado a extremidade da haste com 

encaixe 10 mm, com acoplamento central 

cônico, injetado em polipropileno. Coluna 

central desmontável fixada por encaixe 

cônico; Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola a gás, para 

regulagem e amortecimento de impactos 

ao sentar, aliviando o impacto na coluna 

vertebral. Mecanismo flange de apoio da 

cadeira monobloco, unido por solda do 

tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 

FQD com 3 mm de espessura, formando 

um conjunto para posterior montagem por 

parafusos. Sistema Back System de 

regulagens de altura e inclinação do 

encosto, através de alavancas independen-

tes, permitindo o travamento em diversas 

posições.  

 

BRAÇOS: Braços com Regulagem de 

Altura, com acionamento através de 

gatilho. 

 DIMENSÕES APROXIMADAS: A - 

dimensões do assento: L490x420P; B - 

dimensões do encosto: L450x390H; E - 

Altura total da Cadeira: 870 mm 

 

 NORMATIZAÇÃO: Fabricada de 

acordo com normas NR17 - Norma 

Regulamentadora do Ministério do Traba-

lho, que trata da ergonomia; e da NBR 

13962 - da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que normatiza 

os móveis para escritório, cadeiras, classi-

ficação, características físicas e dimensio-

nais, para que se obtenha um melhor 

conjunto em termos de conforto, ergono-

30 UN MARTIFLEX 582,20 17.466,00 
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f) Secretaria Municipal De Saúde - FMS - Atenção Básca: 

mia e durabilidade. 

Laudo Técnico emitido por profissional 

da área de ergonomia, inscrito na ABER-

GO - Associação Brasileira de Ergonomi-

a. Cor a ser definir no pedido 

55 20711 LONGARINA -  
Longarina de 3 (três) lugares executiva 

fixa com braços intercalados, com haste 

reforçada e maior para travar com suporte 

em aço da base, com braços tipo corsa 

injetado integral skim na cor preto, com 

assento medindo 48 x 43 cm com parte 

frontal arredondado e encosto anatômico 

formato côncavo medindo 42 x 36 em 

madeira compensada de 13 mm de espes-

sura moldados anatomicamente, estofados 

com espuma injetada moldada  de 5cm de 

espessura, revestido em tecido polipropi-

leno na cor azul   e  bordas em PVC na 

cor preto.  Contra encosto em bagum na 

cor preto.   Estrutura em aço reforçada 

longarina dupla na horizontal e vertical 

construída com metalon 40\20, base 50\30 

pintado epóxi pó pelo sistema eletrostáti-

co cor preto após banho desengraxante e 

ponteiras de nylon com encaixe externo. 

15 UN KM 686,00 10.290,00 

57 15567 LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES 

COM PRANCHETAS  

Longarina com estrutura em tubo 50x30 

com pintura epóxi pés com2 colunas 

possui pés niveladores madeira compen-

sada de 10 mm anatômica espuma injeta-

da de alta densidade revestida em tecido 

serrano assento e encosto ligados por 

lamina de aço de alta resistência braço 

gota com mecanismo  escamoteavel que 

esconde a prancheta na lateral quando não 

esta sendo utilizada 1 por lugar prancheta 

em MDP 15mm cinza com acabamento 

em perfil de PVC 16mm preto medidas 

assento 46cm largura x 42cm profundida-

de encosto 40cm largura x 37cm altura do 

assento 47c cor a definir no ato do pedido. 

15 UN KM 1.260,00 18.900,00 

Total: 46.656,00 

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

10 7206 ARMÁRIO -  
Duas portas com puxadores e chave. 1 

(uma) prateleira  estrutura MDF 25mm; 

medidas aproximadas: altura: 82 cm; 

largura: 91 cm; profundidade: 45 cm. Cor: 

cinza 

20 UN KM 297,00 5.940,00 

25 35998 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTI-

VA - assento e encosto reguláveis - 

assento e encosto em compensado multi-

laminado resinado, moldado anatomica-

mente a quente com espessura de 14 e 12 

mm respectivamente. Possui curvatura na 

parte frontal do assento para evitar o 

estrangulamento na corrente sanguínea, e 

curvatura anatômica no encosto de forma 

a permitir a acomodação das regiões 

dorsal e lombar, adaptando se melhor à 

coluna vertebral; Assento com bordas em 

perfil de PVC semi-flexível para melhorar 

o acabamento e dar proteção contra 

impactos; Encosto revestido em tecido 

polipropileno copolímero na cor preta e 

texturizado; Espuma injetada anatomica-

mente em poliuretano flexível microcelu-

lar de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ 

50 UN MARTIFLEX 582,20 29.110,00 
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com 50 mm de espessura média no assen-

to e encosto; Fixação por parafusos 

sextavados e porcas de garra encravadas 

na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos 

de fixação dos componentes do tipo 

flangeado com trava, na bitola ¼ x 20 ffp.  

 

BASE: Base giratória desmontável com 

aranha de 05 hastes, confeccionada em 

polipropileno copolímero virgem, apoia-

das sobre 05 rodízios, pino do rodízio 

acoplado a extremidade da haste com 

encaixe 10 mm, com acoplamento central 

cônico, injetado em polipropileno. Coluna 

central desmontável fixada por encaixe 

cônico; Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola a gás, para 

regulagem e amortecimento de impactos 

ao sentar, aliviando o impacto na coluna 

vertebral. Mecanismo flange de apoio da 

cadeira monobloco, unido por solda do 

tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 

FQD com 3 mm de espessura, formando 

um conjunto para posterior montagem por 

parafusos. Sistema Back System de 

regulagens de altura e inclinação do 

encosto, através de alavancas independen-

tes, permitindo o travamento em diversas 

posições.  

 

BRAÇOS: Braços com Regulagem de 

Altura, com acionamento através de 

gatilho. 

 DIMENSÕES APROXIMADAS: A - 

dimensões do assento: L490x420P; B - 

dimensões do encosto: L450x390H; E - 

Altura total da Cadeira: 870 mm 

 

 NORMATIZAÇÃO: Fabricada de 

acordo com normas NR17 - Norma 

Regulamentadora do Ministério do Traba-

lho, que trata da ergonomia; e da NBR 

13962 - da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que normatiza 

os móveis para escritório, cadeiras, classi-

ficação, características físicas e dimensio-

nais, para que se obtenha um melhor 

conjunto em termos de conforto, ergono-

mia e durabilidade. 

Laudo Técnico emitido por profissional 

da área de ergonomia, inscrito na ABER-

GO - Associação Brasileira de Ergonomi-

a. Cor a ser definir no pedido 

55 20711 LONGARINA -  

Longarina de 3 (três) lugares executiva 

fixa com braços intercalados, com haste 

reforçada e maior para travar com suporte 

em aço da base, com braços tipo corsa 

injetado integral skim na cor preto, com 

assento medindo 48 x 43 cm com parte 

frontal arredondado e encosto anatômico 

formato côncavo medindo 42 x 36 em 

madeira compensada de 13 mm de espes-

sura moldados anatomicamente, estofados 

com espuma injetada moldada  de 5cm de 

espessura, revestido em tecido polipropi-

leno na cor azul   e  bordas em PVC na 

cor preto.  Contra encosto em bagum na 

cor preto.   Estrutura em aço reforçada 

longarina dupla na horizontal e vertical 

construída com metalon 40\20, base 50\30 

pintado epóxi pó pelo sistema eletrostáti-

co cor preto após banho desengraxante e 

ponteiras de nylon com encaixe externo. 

50 UN KM 686,00 34.300,00 

TOTAL: 69.350,00 
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g) Secretaria De Assistencia Social - Fundo De Assistencia Social: 

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

10 7206 ARMÁRIO -  

Duas portas com puxadores e chave. 1 

(uma) prateleira  estrutura MDF 25mm; 

medidas aproximadas: altura: 82 cm; 

largura: 91 cm; profundidade: 45 cm. Cor: 

cinza 

7 UN KM 297,00 2.079,00 

25 35998 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTI-

VA - assento e encosto reguláveis - 

assento e encosto em compensado multi-

laminado resinado, moldado anatomica-

mente a quente com espessura de 14 e 12 

mm respectivamente. Possui curvatura na 

parte frontal do assento para evitar o 

estrangulamento na corrente sanguínea, e 

curvatura anatômica no encosto de forma 

a permitir a acomodação das regiões 

dorsal e lombar, adaptando se melhor à 

coluna vertebral; Assento com bordas em 

perfil de PVC semi-flexível para melhorar 

o acabamento e dar proteção contra 

impactos; Encosto revestido em tecido 

polipropileno copolímero na cor preta e 

texturizado; Espuma injetada anatomica-

mente em poliuretano flexível microcelu-

lar de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ 

com 50 mm de espessura média no assen-

to e encosto; Fixação por parafusos 

sextavados e porcas de garra encravadas 

na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos 

de fixação dos componentes do tipo 

flangeado com trava, na bitola ¼ x 20 ffp.  

 

BASE: Base giratória desmontável com 

aranha de 05 hastes, confeccionada em 

polipropileno copolímero virgem, apoia-

das sobre 05 rodízios, pino do rodízio 

acoplado a extremidade da haste com 

encaixe 10 mm, com acoplamento central 

cônico, injetado em polipropileno. Coluna 

central desmontável fixada por encaixe 

cônico; Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola a gás, para 

regulagem e amortecimento de impactos 

ao sentar, aliviando o impacto na coluna 

vertebral. Mecanismo flange de apoio da 

cadeira monobloco, unido por solda do 

tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 

FQD com 3 mm de espessura, formando 

um conjunto para posterior montagem por 

parafusos. Sistema Back System de 

regulagens de altura e inclinação do 

encosto, através de alavancas independen-

tes, permitindo o travamento em diversas 

posições.  

 

BRAÇOS: Braços com Regulagem de 

Altura, com acionamento através de 

gatilho. 

 DIMENSÕES APROXIMADAS: A - 

dimensões do assento: L490x420P; B - 

dimensões do encosto: L450x390H; E - 

Altura total da Cadeira: 870 mm 

 

 NORMATIZAÇÃO: Fabricada de 

acordo com normas NR17 - Norma 

Regulamentadora do Ministério do Traba-

lho, que trata da ergonomia; e da NBR 

13962 - da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que normatiza 

os móveis para escritório, cadeiras, classi-

24 UN MARTIFLEX 582,20 13.972,80 
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h) Secretaria De Infraestrutura - Gabinete Do Secretario: 

ficação, características físicas e dimensio-

nais, para que se obtenha um melhor 

conjunto em termos de conforto, ergono-

mia e durabilidade. 

Laudo Técnico emitido por profissional 

da área de ergonomia, inscrito na ABER-

GO - Associação Brasileira de Ergonomi-

a. Cor a ser definir no pedido 

55 20711 LONGARINA -  
Longarina de 3 (três) lugares executiva 

fixa com braços intercalados, com haste 

reforçada e maior para travar com suporte 

em aço da base, com braços tipo corsa 

injetado integral skim na cor preto, com 

assento medindo 48 x 43 cm com parte 

frontal arredondado e encosto anatômico 

formato côncavo medindo 42 x 36 em 

madeira compensada de 13 mm de espes-

sura moldados anatomicamente, estofados 

com espuma injetada moldada  de 5cm de 

espessura, revestido em tecido polipropi-

leno na cor azul   e  bordas em PVC na 

cor preto.  Contra encosto em bagum na 

cor preto.   Estrutura em aço reforçada 

longarina dupla na horizontal e vertical 

construída com metalon 40\20, base 50\30 

pintado epóxi pó pelo sistema eletrostáti-

co cor preto após banho desengraxante e 

ponteiras de nylon com encaixe externo. 

15 UN KM 686,00 10.290,00 

Total: 26.341,80 

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

10 7206 ARMÁRIO -  
Duas portas com puxadores e chave. 1 

(uma) prateleira  estrutura MDF 25mm; 

medidas aproximadas: altura: 82 cm; 

largura: 91 cm; profundidade: 45 cm. Cor: 

cinza 

3 UN KM 297,00 891,00 

25 35998 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTI-

VA - assento e encosto reguláveis - 

assento e encosto em compensado multi-

laminado resinado, moldado anatomica-

mente a quente com espessura de 14 e 12 

mm respectivamente. Possui curvatura na 

parte frontal do assento para evitar o 

estrangulamento na corrente sanguínea, e 

curvatura anatômica no encosto de forma 

a permitir a acomodação das regiões 

dorsal e lombar, adaptando se melhor à 

coluna vertebral; Assento com bordas em 

perfil de PVC semi-flexível para melhorar 

o acabamento e dar proteção contra 

impactos; Encosto revestido em tecido 

polipropileno copolímero na cor preta e 

texturizado; Espuma injetada anatomica-

mente em poliuretano flexível microcelu-

lar de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ 

com 50 mm de espessura média no assen-

to e encosto; Fixação por parafusos 

sextavados e porcas de garra encravadas 

na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos 

de fixação dos componentes do tipo 

flangeado com trava, na bitola ¼ x 20 ffp.  

 

BASE: Base giratória desmontável com 

aranha de 05 hastes, confeccionada em 

polipropileno copolímero virgem, apoia-

das sobre 05 rodízios, pino do rodízio 

acoplado a extremidade da haste com 

encaixe 10 mm, com acoplamento central 

cônico, injetado em polipropileno. Coluna 

2 UN MARTIFLEX 582,20 1.164,40 
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iii) Secretaria Municipal De Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - Gabinete Do Secretario: 

central desmontável fixada por encaixe 

cônico; Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola a gás, para 

regulagem e amortecimento de impactos 

ao sentar, aliviando o impacto na coluna 

vertebral. Mecanismo flange de apoio da 

cadeira monobloco, unido por solda do 

tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 

FQD com 3 mm de espessura, formando 

um conjunto para posterior montagem por 

parafusos. Sistema Back System de 

regulagens de altura e inclinação do 

encosto, através de alavancas independen-

tes, permitindo o travamento em diversas 

posições.  

 

BRAÇOS: Braços com Regulagem de 

Altura, com acionamento através de 

gatilho. 

 DIMENSÕES APROXIMADAS: A - 

dimensões do assento: L490x420P; B - 

dimensões do encosto: L450x390H; E - 

Altura total da Cadeira: 870 mm 

 

 NORMATIZAÇÃO: Fabricada de 

acordo com normas NR17 - Norma 

Regulamentadora do Ministério do Traba-

lho, que trata da ergonomia; e da NBR 

13962 - da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que normatiza 

os móveis para escritório, cadeiras, classi-

ficação, características físicas e dimensio-

nais, para que se obtenha um melhor 

conjunto em termos de conforto, ergono-

mia e durabilidade. 

Laudo Técnico emitido por profissional 

da área de ergonomia, inscrito na ABER-

GO - Associação Brasileira de Ergonomi-

a. Cor a ser definir no pedido 

55 20711 LONGARINA -  
Longarina de 3 (três) lugares executiva 

fixa com braços intercalados, com haste 

reforçada e maior para travar com suporte 

em aço da base, com braços tipo corsa 

injetado integral skim na cor preto, com 

assento medindo 48 x 43 cm com parte 

frontal arredondado e encosto anatômico 

formato côncavo medindo 42 x 36 em 

madeira compensada de 13 mm de espes-

sura moldados anatomicamente, estofados 

com espuma injetada moldada  de 5cm de 

espessura, revestido em tecido polipropi-

leno na cor azul   e  bordas em PVC na 

cor preto.  Contra encosto em bagum na 

cor preto.   Estrutura em aço reforçada 

longarina dupla na horizontal e vertical 

construída com metalon 40\20, base 50\30 

pintado epóxi pó pelo sistema eletrostáti-

co cor preto após banho desengraxante e 

ponteiras de nylon com encaixe externo. 

2 UN KM 686,00 1.372,00 

Total: 3.427,40 

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

10 7206 ARMÁRIO -  

Duas portas com puxadores e chave. 1 

(uma) prateleira  estrutura MDF 25mm; 

medidas aproximadas: altura: 82 cm; 

largura: 91 cm; profundidade: 45 cm. Cor: 

cinza 

10 UN KM 297,00 2.970,00 

25 35998 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTI-

VA - assento e encosto reguláveis - 

assento e encosto em compensado multi-

12 UN MARTIFLEX 582,20 6.986,40 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 18 de Maio de 2020 • Edição1694 • Ano XIV• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 47 

laminado resinado, moldado anatomica-

mente a quente com espessura de 14 e 12 

mm respectivamente. Possui curvatura na 

parte frontal do assento para evitar o 

estrangulamento na corrente sanguínea, e 

curvatura anatômica no encosto de forma 

a permitir a acomodação das regiões 

dorsal e lombar, adaptando se melhor à 

coluna vertebral; Assento com bordas em 

perfil de PVC semi-flexível para melhorar 

o acabamento e dar proteção contra 

impactos; Encosto revestido em tecido 

polipropileno copolímero na cor preta e 

texturizado; Espuma injetada anatomica-

mente em poliuretano flexível microcelu-

lar de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ 

com 50 mm de espessura média no assen-

to e encosto; Fixação por parafusos 

sextavados e porcas de garra encravadas 

na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos 

de fixação dos componentes do tipo 

flangeado com trava, na bitola ¼ x 20 ffp.  

 

BASE: Base giratória desmontável com 

aranha de 05 hastes, confeccionada em 

polipropileno copolímero virgem, apoia-

das sobre 05 rodízios, pino do rodízio 

acoplado a extremidade da haste com 

encaixe 10 mm, com acoplamento central 

cônico, injetado em polipropileno. Coluna 

central desmontável fixada por encaixe 

cônico; Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola a gás, para 

regulagem e amortecimento de impactos 

ao sentar, aliviando o impacto na coluna 

vertebral. Mecanismo flange de apoio da 

cadeira monobloco, unido por solda do 

tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 

FQD com 3 mm de espessura, formando 

um conjunto para posterior montagem por 

parafusos. Sistema Back System de 

regulagens de altura e inclinação do 

encosto, através de alavancas independen-

tes, permitindo o travamento em diversas 

posições.  

 

BRAÇOS: Braços com Regulagem de 

Altura, com acionamento através de 

gatilho. 

 DIMENSÕES APROXIMADAS: A - 

dimensões do assento: L490x420P; B - 

dimensões do encosto: L450x390H; E - 

Altura total da Cadeira: 870 mm 

 

 NORMATIZAÇÃO: Fabricada de 

acordo com normas NR17 - Norma 

Regulamentadora do Ministério do Traba-

lho, que trata da ergonomia; e da NBR 

13962 - da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que normatiza 

os móveis para escritório, cadeiras, classi-

ficação, características físicas e dimensio-

nais, para que se obtenha um melhor 

conjunto em termos de conforto, ergono-

mia e durabilidade. 

Laudo Técnico emitido por profissional 

da área de ergonomia, inscrito na ABER-

GO - Associação Brasileira de Ergonomi-

a. Cor a ser definir no pedido 

55 20711 LONGARINA -  
Longarina de 3 (três) lugares executiva 

fixa com braços intercalados, com haste 

reforçada e maior para travar com suporte 

em aço da base, com braços tipo corsa 

injetado integral skim na cor preto, com 

10 UN KM 686,00 6.860,00 
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j) Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico - Coordenadoria De Industria e Comércio: 

assento medindo 48 x 43 cm com parte 

frontal arredondado e encosto anatômico 

formato côncavo medindo 42 x 36 em 

madeira compensada de 13 mm de espes-

sura moldados anatomicamente, estofados 

com espuma injetada moldada  de 5cm de 

espessura, revestido em tecido polipropi-

leno na cor azul   e  bordas em PVC na 

cor preto.  Contra encosto em bagum na 

cor preto.   Estrutura em aço reforçada 

longarina dupla na horizontal e vertical 

construída com metalon 40\20, base 50\30 

pintado epóxi pó pelo sistema eletrostáti-

co cor preto após banho desengraxante e 

ponteiras de nylon com encaixe externo. 

Total: 16.816,40 

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

10 7206 ARMÁRIO -  

Duas portas com puxadores e chave. 1 

(uma) prateleira  estrutura MDF 25mm; 

medidas aproximadas: altura: 82 cm; 

largura: 91 cm; profundidade: 45 cm. Cor: 

cinza 

2 UN KM 297,00 594,00 

25 35998 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTI-

VA - assento e encosto reguláveis - 

assento e encosto em compensado multi-

laminado resinado, moldado anatomica-

mente a quente com espessura de 14 e 12 

mm respectivamente. Possui curvatura na 

parte frontal do assento para evitar o 

estrangulamento na corrente sanguínea, e 

curvatura anatômica no encosto de forma 

a permitir a acomodação das regiões 

dorsal e lombar, adaptando se melhor à 

coluna vertebral; Assento com bordas em 

perfil de PVC semi-flexível para melhorar 

o acabamento e dar proteção contra 

impactos; Encosto revestido em tecido 

polipropileno copolímero na cor preta e 

texturizado; Espuma injetada anatomica-

mente em poliuretano flexível microcelu-

lar de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ 

com 50 mm de espessura média no assen-

to e encosto; Fixação por parafusos 

sextavados e porcas de garra encravadas 

na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos 

de fixação dos componentes do tipo 

flangeado com trava, na bitola ¼ x 20 ffp.  

 

BASE: Base giratória desmontável com 

aranha de 05 hastes, confeccionada em 

polipropileno copolímero virgem, apoia-

das sobre 05 rodízios, pino do rodízio 

acoplado a extremidade da haste com 

encaixe 10 mm, com acoplamento central 

cônico, injetado em polipropileno. Coluna 

central desmontável fixada por encaixe 

cônico; Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola a gás, para 

regulagem e amortecimento de impactos 

ao sentar, aliviando o impacto na coluna 

vertebral. Mecanismo flange de apoio da 

cadeira monobloco, unido por solda do 

tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 

FQD com 3 mm de espessura, formando 

um conjunto para posterior montagem por 

parafusos. Sistema Back System de 

regulagens de altura e inclinação do 

encosto, através de alavancas independen-

tes, permitindo o travamento em diversas 

5 UN MARTIFLEX 582,20 2.911,00 
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k) Secretaria Municipal De Esportes - Manuntenção Seção De Desporto e Lazer: 

posições.  

 

BRAÇOS: Braços com Regulagem de 

Altura, com acionamento através de 

gatilho. 

 DIMENSÕES APROXIMADAS: A - 

dimensões do assento: L490x420P; B - 

dimensões do encosto: L450x390H; E - 

Altura total da Cadeira: 870 mm 

 

 NORMATIZAÇÃO: Fabricada de 

acordo com normas NR17 - Norma 

Regulamentadora do Ministério do Traba-

lho, que trata da ergonomia; e da NBR 

13962 - da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que normatiza 

os móveis para escritório, cadeiras, classi-

ficação, características físicas e dimensio-

nais, para que se obtenha um melhor 

conjunto em termos de conforto, ergono-

mia e durabilidade. 

Laudo Técnico emitido por profissional 

da área de ergonomia, inscrito na ABER-

GO - Associação Brasileira de Ergonomi-

a. Cor a ser definir no pedido 

55 20711 LONGARINA -  

Longarina de 3 (três) lugares executiva 

fixa com braços intercalados, com haste 

reforçada e maior para travar com suporte 

em aço da base, com braços tipo corsa 

injetado integral skim na cor preto, com 

assento medindo 48 x 43 cm com parte 

frontal arredondado e encosto anatômico 

formato côncavo medindo 42 x 36 em 

madeira compensada de 13 mm de espes-

sura moldados anatomicamente, estofados 

com espuma injetada moldada  de 5cm de 

espessura, revestido em tecido polipropi-

leno na cor azul   e  bordas em PVC na 

cor preto.  Contra encosto em bagum na 

cor preto.   Estrutura em aço reforçada 

longarina dupla na horizontal e vertical 

construída com metalon 40\20, base 50\30 

pintado epóxi pó pelo sistema eletrostáti-

co cor preto após banho desengraxante e 

ponteiras de nylon com encaixe externo. 

5 UN KM 686,00 3.430,00 

Total: 6.935,00 

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

10 7206 ARMÁRIO -  
Duas portas com puxadores e chave. 1 

(uma) prateleira  estrutura MDF 25mm; 

medidas aproximadas: altura: 82 cm; 

largura: 91 cm; profundidade: 45 cm. Cor: 

cinza 

4 UN KM 297,00 1.188,00 

25 35998 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTI-

VA - assento e encosto reguláveis - 

assento e encosto em compensado multi-

laminado resinado, moldado anatomica-

mente a quente com espessura de 14 e 12 

mm respectivamente. Possui curvatura na 

parte frontal do assento para evitar o 

estrangulamento na corrente sanguínea, e 

curvatura anatômica no encosto de forma 

a permitir a acomodação das regiões 

dorsal e lombar, adaptando se melhor à 

coluna vertebral; Assento com bordas em 

perfil de PVC semi-flexível para melhorar 

o acabamento e dar proteção contra 

impactos; Encosto revestido em tecido 

polipropileno copolímero na cor preta e 

texturizado; Espuma injetada anatomica-

10 UN MARTIFLEX 582,20 5.822,00 
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mente em poliuretano flexível microcelu-

lar de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ 

com 50 mm de espessura média no assen-

to e encosto; Fixação por parafusos 

sextavados e porcas de garra encravadas 

na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos 

de fixação dos componentes do tipo 

flangeado com trava, na bitola ¼ x 20 ffp.  

 

BASE: Base giratória desmontável com 

aranha de 05 hastes, confeccionada em 

polipropileno copolímero virgem, apoia-

das sobre 05 rodízios, pino do rodízio 

acoplado a extremidade da haste com 

encaixe 10 mm, com acoplamento central 

cônico, injetado em polipropileno. Coluna 

central desmontável fixada por encaixe 

cônico; Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola a gás, para 

regulagem e amortecimento de impactos 

ao sentar, aliviando o impacto na coluna 

vertebral. Mecanismo flange de apoio da 

cadeira monobloco, unido por solda do 

tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 

FQD com 3 mm de espessura, formando 

um conjunto para posterior montagem por 

parafusos. Sistema Back System de 

regulagens de altura e inclinação do 

encosto, através de alavancas independen-

tes, permitindo o travamento em diversas 

posições.  

 

BRAÇOS: Braços com Regulagem de 

Altura, com acionamento através de 

gatilho. 

 DIMENSÕES APROXIMADAS: A - 

dimensões do assento: L490x420P; B - 

dimensões do encosto: L450x390H; E - 

Altura total da Cadeira: 870 mm 

 

 NORMATIZAÇÃO: Fabricada de 

acordo com normas NR17 - Norma 

Regulamentadora do Ministério do Traba-

lho, que trata da ergonomia; e da NBR 

13962 - da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que normatiza 

os móveis para escritório, cadeiras, classi-

ficação, características físicas e dimensio-

nais, para que se obtenha um melhor 

conjunto em termos de conforto, ergono-

mia e durabilidade. 

Laudo Técnico emitido por profissional 

da área de ergonomia, inscrito na ABER-

GO - Associação Brasileira de Ergonomi-

a. Cor a ser definir no pedido 

55 20711 LONGARINA -  

Longarina de 3 (três) lugares executiva 

fixa com braços intercalados, com haste 

reforçada e maior para travar com suporte 

em aço da base, com braços tipo corsa 

injetado integral skim na cor preto, com 

assento medindo 48 x 43 cm com parte 

frontal arredondado e encosto anatômico 

formato côncavo medindo 42 x 36 em 

madeira compensada de 13 mm de espes-

sura moldados anatomicamente, estofados 

com espuma injetada moldada  de 5cm de 

espessura, revestido em tecido polipropi-

leno na cor azul   e  bordas em PVC na 

cor preto.  Contra encosto em bagum na 

cor preto.   Estrutura em aço reforçada 

longarina dupla na horizontal e vertical 

construída com metalon 40\20, base 50\30 

pintado epóxi pó pelo sistema eletrostáti-

co cor preto após banho desengraxante e 

4 UN KM 686,00 2.744,00 
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ATA Nº : 103/2020 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 035/2020 

FORNECEDORA:  MULTIPLICAR COMPRAS & COMÉRCIO EIRELI - ME 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição De Mobiliários E Equipamentos Permanentes para atender as necessidades das diversas Secretarias 

Municipais de Primavera do Leste, conforme Termo de Referência anexo I do edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

VIGÊNCIA: Doze (12) meses 

ITENS:  

 

 

 

d) Secretaria Municipal De Saúde - FMS Atenção Básica: 

ponteiras de nylon com encaixe externo. 

Total: 9.754,00 

65 20734  MICROFONE PROFISSIONAL 

DUPLO  

S/ FIO UHF E RECEPTOR - NÍVEL 

DE SAÍDA: 0 - +-300MV 

 Profissional duplo sem fio UHF e recep-

tor - nível de saída: 0 - +-300mv; área de 

transmissão: área de transmissão ate 50 

metros; alcance dinâmico: alcance dinâ-

mico: +80db; canais do receptor: canais 

do receptor - canais do receptor 2 canais; 

distorção harmônica total: distorção 

harmônica total: -0.5%; estabilidade de 

freqüência: estabilidade de freqüência +-

0,008%; uso de banda UHF de Alta 

Freqüência. 

10 UN CHIP SCE 600,00 6.000,00 

67 47631 -PIA DE COZINHA INOX - 

 Pia para cozinha   de inox  com 01 cubas  

medindo 1 50x0 60m  para lavar loucas 

5 UN FORMNOX 290,00 1.450,00 

71 35990 -RADIO PORTÁTIL -  

Som portátil, com display digital, radio 

AM e FM, bandeja para 1 CD, alça para 

transporte, conexão USB 2.0 e auxiliar; 

Bivolt. 

35 UN MUNDIAL 197,00 6.895,00 

73 105 SUPORTE CPU E ESTABILIZADOR 

EM MDF COM RODINHAS - estrutura 

reforçada em MDP de 15 mm com rodí-

zios e espaço para CPU e estabilizador 

cor cinza. 

15 UN CAMEL 161,00 2.415,00 

Total: 43.089,00 

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

17 14761  BALANÇA 15 K –  
Capacidade de 15 Kg e divisões 5g; 

Display Frontal e traseiro em LCD; Prato 

de pesagem com rampas; Prato de pesa-

gem em aço inoxidável com aparador e 

aba para escoamento de líquidos. Apro-

vado pelo INMETRO. Incluso: todos os 

cabos e/ou conectores necessários ao 

perfeito acabamento do equipamento. 

2 UN BALMAK 495,00 990,00 

30 20862 CENTRIFUGA -   

Centrifuga de frutas 800 w CT especifica-

ções coletor de polpa 2 l freqüência 50 60 

Hz comprimento do cabo 1 2 m 1 2 m 

especificações do design suporte e gram-

pos alumínio escovado especificações do 

design tubo para polpa aço inoxidável 

especificações do design cores 

2 UN BRITANIA 584,00 1.168,00 

34 14587 ENCADERNADORA- maquina enca-

dernadora para espirais perfura ate 15 

folhas regulagem de profundidade de 1 a 

4  regulagem do margeador  extensão de 

perfuração  330mm  tamanho da mesa  

350 x 320mm                              

1 UN MARPAX 570,00 570,00 

44 36049 FORNO MICROONDAS -  6 UN ELETROLUX 468,00 2.808,00 
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e) Secretaria Municipal De Assistência Social - Fundo De Assistência Social: 

Cor branca – voltagem: 110/127 v – 

painel: digital. Prato: giratório. Capacida-

de mínima: 27 litros. 

52 14560 -LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO -  

Liquidificador domestico de 2 litros, 12 

velocidades. 

4 UN CADENCE 151,00 604,00 

53 14561 -LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 

l-  

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 

Largura 31 cm  profundidade  21 cm  

garantia  6 (seis) meses  ao  127 220v  

Bivolt   potencia  900 600 w  freqüência  

60 hz  rotação  3500 RPM  capacidade  6 

litros  copo  aço inox  altura  56 cm, 

largura 31 cm, profundidade 21 cm, 

garantia 6 meses.                  

3 UN VITALEX 545,00 1.635,00 

65 20734  MICROFONE PROFISSIONAL 

DUPLO  

S/ FIO UHF E RECEPTOR - NÍVEL 

DE SAÍDA: 0 - +-300MV 

 Profissional duplo sem fio UHF e recep-

tor - nível de saída: 0 - +-300mv; área de 

transmissão: área de transmissão ate 50 

metros; alcance dinâmico: alcance dinâ-

mico: +80db; canais do receptor: canais 

do receptor - canais do receptor 2 canais; 

distorção harmônica total: distorção 

harmônica total: -0.5%; estabilidade de 

freqüência: estabilidade de freqüência +-

0,008%; uso de banda UHF de Alta 

Freqüência. 

3 UN CHIP SCE 600,00 1.800,00 

67 47631 -PIA DE COZINHA INOX - 

 Pia para cozinha   de inox  com 01 cubas  

medindo 1 50x0 60m  para lavar loucas 

10 UN FORMNOX 290,00 2.900,00 

68 33299 PLASTIFICADORA  
 Tamanho oficio c/kit -plastificadora   

ferro e alumínio bobina tamanho a3  34 x 

60cm  oficio  23 x 60cm  ou para docu-

mentos pequenos  11 5 x 60cm   plastifica 

ate 600 documentos com 2 pares de 

bobina  plastifica ate 150 folhas de oficio 

ou a4 sem necessidade de troca de bobina       

1 UN NAGANO 515,00 515,00 

Total: 13.187,00 

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

17 14761  BALANÇA 15 K –  
Capacidade de 15 Kg e divisões 5g; 

Display Frontal e traseiro em LCD; Prato 

de pesagem com rampas; Prato de pesa-

gem em aço inoxidável com aparador e 

aba para escoamento de líquidos. Apro-

vado pelo INMETRO. Incluso: todos os 

cabos e/ou conectores necessários ao 

perfeito acabamento do equipamento. 

3 UN BALMAK 495,00 1.485,00 

30 20862 CENTRIFUGA -   

Centrifuga de frutas 800 w CT especifica-

ções coletor de polpa 2 l freqüência 50 60 

Hz comprimento do cabo 1 2 m 1 2 m 

especificações do design suporte e gram-

pos alumínio escovado especificações do 

design tubo para polpa aço inoxidável 

especificações do design cores 

4 UN BRITANIA 584,00 2.336,00 

34 14587 ENCADERNADORA- maquina enca-

dernadora para espirais perfura ate 15 

folhas regulagem de profundidade de 1 a 

4  regulagem do margeador  extensão de 

perfuração  330mm  tamanho da mesa  

350 x 320mm                              

1 UN MARPAX 570,00 570,00 

42 18605 FORNO ELETRICO -  
Elétrico Capacidade: 44 l; Cor Branca; 

Voltagem: 127V; Potência: 1.750W; 

4 UN FISCHER 532,00 2.128,00 
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f) Secretaria Municipal De Infraestrutura - Gabinete Do Secretario: 

Timer até 120 minutos com aviso sonoro; 

Dourador; Lâmpada interna com prote-

ção; Luz piloto (indica quando o forno 

está ligado); Controle automático de 

temperatura; Controle de temperatura de 

50º a 320ºC; Porta com abertura lateral; 

Frontal em termoplástico; Grade cromada 

removível (2 alturas); Bandeja esmaltada 

para resíduos; Corpo interno autolimpan-

te; Corpo externo pintado branco; Isola-

mento térmico em fibra cerâmica; Pés 

antiderrapantes; Produto certificado pelo 

INMETRO. 

44 36049 FORNO MICROONDAS -  

Cor branca – voltagem: 110/127 v – 

painel: digital. Prato: giratório. Capacida-

de mínima: 27 litros. 

3 UN ELETROLUX 468,00 1.404,00 

52 14560 -LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO -  

Liquidificador domestico de 2 litros, 12 

velocidades. 

5 UN CADENCE 151,00 755,00 

53 14561 -LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 

l-  
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 

Largura 31 cm  profundidade  21 cm  

garantia  6 (seis) meses  ao  127 220v  

Bivolt   potencia  900 600 w  freqüência  

60 hz  rotação  3500 RPM  capacidade  6 

litros  copo  aço inox  altura  56 cm, 

largura 31 cm, profundidade 21 cm, 

garantia 6 meses.                  

3 UN VITALEX 545,00 1.635,00 

65 20734  MICROFONE PROFISSIONAL 

DUPLO  

S/ FIO UHF E RECEPTOR - NÍVEL 

DE SAÍDA: 0 - +-300MV 

 Profissional duplo sem fio UHF e recep-

tor - nível de saída: 0 - +-300mv; área de 

transmissão: área de transmissão ate 50 

metros; alcance dinâmico: alcance dinâ-

mico: +80db; canais do receptor: canais 

do receptor - canais do receptor 2 canais; 

distorção harmônica total: distorção 

harmônica total: -0.5%; estabilidade de 

freqüência: estabilidade de freqüência +-

0,008%; uso de banda UHF de Alta 

Freqüência. 

5 UN CHIP SCE 600,00 3.000,00 

67 47631 -PIA DE COZINHA INOX - 

 Pia para cozinha   de inox  com 01 cubas  

medindo 1 50x0 60m  para lavar loucas 

3 UN FORMNOX 290,00 870,00 

68 33299 PLASTIFICADORA  

 Tamanho oficio c/kit -plastificadora   

ferro e alumínio bobina tamanho a3  34 x 

60cm  oficio  23 x 60cm  ou para docu-

mentos pequenos  11 5 x 60cm   plastifica 

ate 600 documentos com 2 pares de 

bobina  plastifica ate 150 folhas de oficio 

ou a4 sem necessidade de troca de bobina       

1 UN NAGANO 515,00 515,00 

71 35990 -RADIO PORTÁTIL -  

Som portátil, com display digital, radio 

AM e FM, bandeja para 1 CD, alça para 

transporte, conexão USB 2.0 e auxiliar; 

Bivolt. 

1 UN MUNDIAL 197,00 197,00 

75 41720  TABUA DE PASSAR ROUPA -  

Material de alta resistência que garante a 

estabilidade e a durabilidade do móvel 

uma prateleira central para roupas e uma 

mini prateleira lateral articulável para 

ferro de passar sua estrutura apresenta 

duas portas uma prateleira e um cabideiro 

a tabua de passar possui 91cm de com-

primento por 85 cm de altura com 34 cm. 

3 UN GENIALF-

LEX 

197,00 591,00 

Total: 15.486,00 

Item Código Descrição Qtde Unid Marca Val. Unit. R$ Val. Total R$ 
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g) Secretaria Municipal De Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - Gabinete Do Secretario: 

52 14560 -LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO -  

Liquidificador domestico de 2 litros, 12 

velocidades. 

3 UN CADENCE 151,00 453,00 

65 20734  MICROFONE PROFISSIONAL 

DUPLO  

S/ FIO UHF E RECEPTOR - NÍVEL 

DE SAÍDA: 0 - +-300MV 

 Profissional duplo sem fio UHF e recep-

tor - nível de saída: 0 - +-300mv; área de 

transmissão: área de transmissão ate 50 

metros; alcance dinâmico: alcance dinâ-

mico: +80db; canais do receptor: canais 

do receptor - canais do receptor 2 canais; 

distorção harmônica total: distorção 

harmônica total: -0.5%; estabilidade de 

freqüência: estabilidade de freqüência +-

0,008%; uso de banda UHF de Alta 

Freqüência. 

1 UN CHIP SCE 600,00 600,00 

Total: 1.053,00 

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

34 14587 ENCADERNADORA- maquina enca-

dernadora para espirais perfura ate 15 

folhas regulagem de profundidade de 1 a 

4  regulagem do margeador  extensão de 

perfuração  330mm  tamanho da mesa  

350 x 320mm                              

3 UN MARPAX 570,00 1.710,00 

37 15216 ESTANTE DE AÇO -  

Estante de aço 25 cm com 3 prateleiras 

reguláveis cor cinza suporta ate 25 kg 

distribuídos por prateleira espessura 

prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 

20 medidas altura 820mm x largura 

820mm x profundidade 250mm pratelei-

ras com 3 dobras nas laterais. Pintura 

eletrostática a pó automatizada com 

fosfatização atenção para armazenagem 

de livros recomendamos estante aço multi 

uso 30 cm 6 prateleiras 50kg prat. 

As cores podem apresentar variações de 

tonalidade imagens meramente ilustrati-

vas  conteúdo 3 prateleiras 4 colunas 4 

sapatas e 24 parafusos e porcas. 

60 UN SUPREME 480,00 28.800,00 

42 18605 FORNO ELETRICO -  
Elétrico Capacidade: 44 l; Cor Branca; 

Voltagem: 127V; Potência: 1.750W; 

Timer até 120 minutos com aviso sonoro; 

Dourador; Lâmpada interna com prote-

ção; Luz piloto (indica quando o forno 

está ligado); Controle automático de 

temperatura; Controle de temperatura de 

50º a 320ºC; Porta com abertura lateral; 

Frontal em termoplástico; Grade cromada 

removível (2 alturas); Bandeja esmaltada 

para resíduos; Corpo interno autolimpan-

te; Corpo externo pintado branco; Isola-

mento térmico em fibra cerâmica; Pés 

antiderrapantes; Produto certificado pelo 

INMETRO. 

1 UN FISCHER 532,00 532,00 

44 36049 FORNO MICROONDAS -  

Cor branca – voltagem: 110/127 v – 

painel: digital. Prato: giratório. Capacida-

de mínima: 27 litros. 

2 UN ELETROLUX 468,00 936,00 

52 14560 -LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO -  

Liquidificador domestico de 2 litros, 12 

velocidades. 

2 UN CADENCE 151,00 302,00 

65 20734  MICROFONE PROFISSIONAL 

DUPLO  

S/ FIO UHF E RECEPTOR - NÍVEL 

DE SAÍDA: 0 - +-300MV 

 Profissional duplo sem fio UHF e recep-

tor - nível de saída: 0 - +-300mv; área de 

4 UN CHIP SCE 600,00 2.400,00 
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h) Secretaria Municipal De Desenvolvimento Economico - Coordenadoria De Industria e Comércio: 

transmissão: área de transmissão ate 50 

metros; alcance dinâmico: alcance dinâ-

mico: +80db; canais do receptor: canais 

do receptor - canais do receptor 2 canais; 

distorção harmônica total: distorção 

harmônica total: -0.5%; estabilidade de 

freqüência: estabilidade de freqüência +-

0,008%; uso de banda UHF de Alta 

Freqüência. 

68 33299 PLASTIFICADORA  
 Tamanho oficio c/kit -plastificadora   

ferro e alumínio bobina tamanho a3  34 x 

60cm  oficio  23 x 60cm  ou para docu-

mentos pequenos  11 5 x 60cm   plastifica 

ate 600 documentos com 2 pares de 

bobina  plastifica ate 150 folhas de oficio 

ou a4 sem necessidade de troca de bobina       

1 UN NAGANO 515,00 515,00 

75 41720  TABUA DE PASSAR ROUPA -  

Material de alta resistência que garante a 

estabilidade e a durabilidade do móvel 

uma prateleira central para roupas e uma 

mini prateleira lateral articulável para 

ferro de passar sua estrutura apresenta 

duas portas uma prateleira e um cabideiro 

a tabua de passar possui 91cm de com-

primento por 85 cm de altura com 34 cm. 

2 UN GENIALF-

LEX 

197,00 394,00 

Total: 35.589,00 

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

42 18605 FORNO ELETRICO -  
Elétrico Capacidade: 44 l; Cor Branca; 

Voltagem: 127V; Potência: 1.750W; 

Timer até 120 minutos com aviso sonoro; 

Dourador; Lâmpada interna com prote-

ção; Luz piloto (indica quando o forno 

está ligado); Controle automático de 

temperatura; Controle de temperatura de 

50º a 320ºC; Porta com abertura lateral; 

Frontal em termoplástico; Grade cromada 

removível (2 alturas); Bandeja esmaltada 

para resíduos; Corpo interno autolimpan-

te; Corpo externo pintado branco; Isola-

mento térmico em fibra cerâmica; Pés 

antiderrapantes; Produto certificado pelo 

INMETRO. 

1 UN FISCHER 532,00 532,00 

44 36049 FORNO MICROONDAS -  
Cor branca – voltagem: 110/127 v – 

painel: digital. Prato: giratório. Capacida-

de mínima: 27 litros. 

1 UN ELETROLUX 468,00 468,00 

52 14560 -LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO -  

Liquidificador domestico de 2 litros, 12 

velocidades. 

1 UN CADENCE 151,00 151,00 

65 20734  MICROFONE PROFISSIONAL 

DUPLO  

S/ FIO UHF E RECEPTOR - NÍVEL 

DE SAÍDA: 0 - +-300MV 

 Profissional duplo sem fio UHF e recep-

tor - nível de saída: 0 - +-300mv; área de 

transmissão: área de transmissão ate 50 

metros; alcance dinâmico: alcance dinâ-

mico: +80db; canais do receptor: canais 

do receptor - canais do receptor 2 canais; 

distorção harmônica total: distorção 

harmônica total: -0.5%; estabilidade de 

freqüência: estabilidade de freqüência +-

0,008%; uso de banda UHF de Alta 

Freqüência. 

2 UN CHIP SCE 600,00 1.200,00 

67 47631 -PIA DE COZINHA INOX - 

 Pia para cozinha   de inox  com 01 cubas  

medindo 1 50x0 60m  para lavar loucas 

1 UN FORMNOX 290,00 290,00 

68 33299 PLASTIFICADORA  
 Tamanho oficio c/kit -plastificadora   

1 UN NAGANO 515,00 515,00 
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ii) Secretaria Municipal De Esportes - Manutenção Seção De Desporto e Lazer : 

 

 

ATA Nº : 104/2020 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 035/2020 

FORNECEDORA: MILAN MOVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

ferro e alumínio bobina tamanho a3  34 x 

60cm  oficio  23 x 60cm  ou para docu-

mentos pequenos  11 5 x 60cm   plastifica 

ate 600 documentos com 2 pares de 

bobina  plastifica ate 150 folhas de oficio 

ou a4 sem necessidade de troca de bobina       

Total: 3.156,00 

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

42 18605 FORNO ELETRICO -  

Elétrico Capacidade: 44 l; Cor Branca; 

Voltagem: 127V; Potência: 1.750W; 

Timer até 120 minutos com aviso sonoro; 

Dourador; Lâmpada interna com prote-

ção; Luz piloto (indica quando o forno 

está ligado); Controle automático de 

temperatura; Controle de temperatura de 

50º a 320ºC; Porta com abertura lateral; 

Frontal em termoplástico; Grade cromada 

removível (2 alturas); Bandeja esmaltada 

para resíduos; Corpo interno autolimpan-

te; Corpo externo pintado branco; Isola-

mento térmico em fibra cerâmica; Pés 

antiderrapantes; Produto certificado pelo 

INMETRO. 

1 UN FISCHER 532,00 532,00 

44 36049 FORNO MICROONDAS -  
Cor branca – voltagem: 110/127 v – 

painel: digital. Prato: giratório. Capacida-

de mínima: 27 litros. 

2 UN ELETROLUX 468,00 936,00 

52 14560 -LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO -  

Liquidificador domestico de 2 litros, 12 

velocidades. 

2 UN CADENCE 151,00 302,00 

53 14561 -LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 

l-  
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 

Largura 31 cm  profundidade  21 cm  

garantia  6 (seis) meses  ao  127 220v  

Bivolt   potencia  900 600 w  freqüência  

60 hz  rotação  3500 RPM  capacidade  6 

litros  copo  aço inox  altura  56 cm, 

largura 31 cm, profundidade 21 cm, 

garantia 6 meses.                  

1 UN VITALEX 545,00 545,00 

65 20734  MICROFONE PROFISSIONAL 

DUPLO  

S/ FIO UHF E RECEPTOR - NÍVEL 

DE SAÍDA: 0 - +-300MV 

 Profissional duplo sem fio UHF e recep-

tor - nível de saída: 0 - +-300mv; área de 

transmissão: área de transmissão ate 50 

metros; alcance dinâmico: alcance dinâ-

mico: +80db; canais do receptor: canais 

do receptor - canais do receptor 2 canais; 

distorção harmônica total: distorção 

harmônica total: -0.5%; estabilidade de 

freqüência: estabilidade de freqüência +-

0,008%; uso de banda UHF de Alta 

Freqüência. 

5 UN CHIP SCE 600,00 3.000,00 

68 33299 PLASTIFICADORA  
 Tamanho oficio c/kit -plastificadora   

ferro e alumínio bobina tamanho a3  34 x 

60cm  oficio  23 x 60cm  ou para docu-

mentos pequenos  11 5 x 60cm   plastifica 

ate 600 documentos com 2 pares de 

bobina  plastifica ate 150 folhas de oficio 

ou a4 sem necessidade de troca de bobina       

1 UN NAGANO 515,00 515,00 

Total: 5.830,00 
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OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição De Mobiliários E Equipamentos Permanentes para atender as necessidades das diversas Secretarias 

Municipais de Primavera do Leste, conforme Termo de Referência anexo I do edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

VIGÊNCIA: Doze (12) meses 

ITENS:  

 

     a) Secretaria Municipal De Educação - Seção Pedagógica: 

 

b) Secretaria Municipal De Saúde- FMS Atenção Básica: 

 

c) Secretaria De Assistencia Social - Fundo De Assistencia Social: 

 

 

 

 

 

ATA Nº : 105/2020 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 035/2020 

FORNECEDORA: POTENCIA COMÉCIO PRODUTOS INFORMATICA EIREL 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição De Mobiliários E Equipamentos Permanentes para atender as necessidades das diversas Secretarias 

Municipais de Primavera do Leste, conforme Termo de Referência anexo I do edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

VIGÊNCIA: Doze (12) meses 

ITENS:  

a) Executivo Municipal - Chefia do Gabinete: 

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

26 10113 CADEIRA P/ ALIMENTACAO IN-

FANTIL cadeira de alimentação assento  

encosto e laterais acolchoados em plástico 

laminado  estrutura em tubo reforçado  

cinto de segurança de no mínimo 5 pontos  

bandeja ampla  capacidade mínima 15  kg  

dimensões aproximadas  68 cm x 105 cm 

x 56 cm  LXAXP   garantia mínima de 4 

meses  equipamento de acordo com a 

ABNT e certificado do INMETRO    

50 UN MILAN 230,00 11.500,00 

Total: 11.500,00 

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

26 10113 CADEIRA P/ ALIMENTACAO IN-

FANTIL cadeira de alimentação assento  

encosto e laterais acolchoados em plástico 

laminado  estrutura em tubo reforçado  

cinto de segurança de no mínimo 5 pontos  

bandeja ampla  capacidade mínima 15  kg  

dimensões aproximadas  68 cm x 105 cm 

x 56 cm  LXAXP   garantia mínima de 4 

meses  equipamento de acordo com a 

ABNT e certificado do INMETRO    

10 UN MILAN 230,00 2.300,00 

Total: 2.300,00 

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

26 10113 CADEIRA P/ ALIMENTACAO IN-

FANTIL cadeira de alimentação assento  

encosto e laterais acolchoados em plástico 

laminado  estrutura em tubo reforçado  

cinto de segurança de no mínimo 5 pontos  

bandeja ampla  capacidade mínima 15  kg  

dimensões aproximadas  68 cm x 105 cm 

x 56 cm  LXAXP   garantia mínima de 4 

meses  equipamento de acordo com a 

ABNT e certificado do INMETRO    

1 UN MILAN 230,00 230,00 

Total: 230,00 

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

9 35971 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 24 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

2 UN ELGIN ECO 

IN VERTER 

3.027,00 6.054,00 
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45 15855 -FRAGMENTADORA DE PAPEL - 

 Fragmentadora De Papel 110v 

Capacidade De Folhas Por Passagem 

(70~75g): 8  

Quantidade De Folhas Hora: 2.400  

Peso Por Hora De Trabalho: 11 Kg/H  

Tipo De Corte : Partículas  

Tamanho Do Corte Em (Mm): 3.8 X 40  

Largura De Entrada Em (Mm): 230   

Nível De Segurança: P4  

Capacidade Do Cesto Em Litros: 21  

Nível De Ruído Máximo Em Decibéis: 

<68  

Garantia Completa Em Meses: 6 Dimen-

sões: 350 X 190 X 400 mm 

5 UN COUNTER-

TEC H 

770,00 3.850,00 

70 36227 PURIFICADOR DE ÁGUA -  

Purificador de água em poliestileno 

natural gelada para voltagem de sem 

voltagem com dimensões de 13 5 x 4 00 

cm  para ser acoplado a bebedouro de 

pressão. 

Água gelada suficiente para: 25 pessoas;  

 

Armazenamento de Água Gelada: 2 litros; 

Medida Total:A: 39,5 cm; L: 30,5 cm; P: 

37 cm; Temperatura média da saída de 

água: 8°C 

Vida útil do elemento filtrante: 4.000 

litros; Capacidade de refrigeração:3,6 

litro/hora com ambiente a 32°C e água a 

27°C; Temperatura ambiente mín. e Max 

de trabalho: 5°C a 42°C; Pressão mín. e 

Max. da rede hidráulica: 3 a 40 MCA 

metros de coluna de água (0.029 a 0.392 

MPa); Peso Líquido: 12,5 Kg; Tensão: 

127 v e 220 v-60Hz a ser solicitada no 

pedido; Consumo: 100 w. 

3 UN LIBELL 490,00 1.470,00 

74 12997 SUPORTE P/ TELEVISÃO -  

com suporte para DVD; suporte de parede 

fixo para TVs LCD / plasma / LED de 32 

a 63 polegadas; com suporte para DVD; 

sistema de fixação universal adaptando se 

a todos os televisores. 

10 UN BEDIN 69,65 696,50 

79 41924 TELEVISÃO 40 POLEGADAS LED 

USB HDMI Un. TELEVISOR -  
A cores, tecnologia LED, com conexão a 

internet, 40 polegadas, widescreen, FULL 

HD (1920x 1080 pixels), CLEAR LCD de 

480 HZ, desempenho 2ms, configurações 

mínimas: entradas HDMI, 1 entrada USB 

2.0, mínimo 2 entradas vídeo componente 

e 2 entradas áudio e vídeo, entrada para 

conexão com PC, HDMI, vídeo compo-

nente, entrada S-VIDEO, saída de áudio 

analógico, saída para fone de ouvido e 

entrada a/v - entrada para TV A CABO - 

entrada wireless CONTROL SAIDA DE 

AUDIO digital OPTICA, LAN WIRE-

LESS, DTVI, cobertura de canais, VHF 2 

- 13, UHF 14 A 69, CATV 1 - 125, 

funções WIRILESS AV LINK, Bluetooth 

- DIVX HD - dlna,sistema de TV ANA-

LOGICO (NTSC/PALM-M/PAL-N) e 

digital (SBTVD-t) e interatividade, ali-

mentação 110 - 220 V AC - 60 HZ, 

potencia de áudio 20 w RMS, com menu 

em português, conversor digital integrado 

(DTV), online TV, interatividade com 

emissoras (DTVI), controle remoto, 

manual de INSTRUCAO em português, 

cabo de alimentação, garantia mínima de 

1 ano, de acordo com a legislação brasi-

leira, padrões de vídeo adotado no Brasil 

para TV DIGITAL 

10 UN PHILCO 1.631,00 16.310,00 

TOTAL: 28.380,50 
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b) Secretaria Municipal De Agricultura e Meio Ambiente  -Gabinete Do Secretario: 

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

9 35971 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 24 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

1 UN ELGIN ECO 

IN VERTER 

3.027,00 3.027,00 

45 15855 -FRAGMENTADORA DE PAPEL - 

 Fragmentadora De Papel 110v 

Capacidade De Folhas Por Passagem 

(70~75g): 8  

Quantidade De Folhas Hora: 2.400  

Peso Por Hora De Trabalho: 11 Kg/H  

Tipo De Corte : Partículas  

Tamanho Do Corte Em (Mm): 3.8 X 40  

Largura De Entrada Em (Mm): 230   

Nível De Segurança: P4  

Capacidade Do Cesto Em Litros: 21  

Nível De Ruído Máximo Em Decibéis: 

<68  

Garantia Completa Em Meses: 6 Dimen-

sões: 350 X 190 X 400 mm 

1 UN COUNTER-

TEC H 

770,00 770,00 

70 36227 PURIFICADOR DE ÁGUA -  

Purificador de água em poliestileno 

natural gelada para voltagem de sem 

voltagem com dimensões de 13 5 x 4 00 

cm  para ser acoplado a bebedouro de 

pressão. 

Água gelada suficiente para: 25 pessoas;  

 

Armazenamento de Água Gelada: 2 litros; 

Medida Total:A: 39,5 cm; L: 30,5 cm; P: 

37 cm; Temperatura média da saída de 

água: 8°C 

Vida útil do elemento filtrante: 4.000 

litros; Capacidade de refrigeração:3,6 

litro/hora com ambiente a 32°C e água a 

27°C; Temperatura ambiente mín. e Max 

de trabalho: 5°C a 42°C; Pressão mín. e 

Max. da rede hidráulica: 3 a 40 MCA 

metros de coluna de água (0.029 a 0.392 

MPa); Peso Líquido: 12,5 Kg; Tensão: 

127 v e 220 v-60Hz a ser solicitada no 

pedido; Consumo: 100 w. 

1 UN LIBELL 490,00 490,00 

74 12997 SUPORTE P/ TELEVISÃO -  

com suporte para DVD; suporte de parede 

fixo para TVs LCD / plasma / LED de 32 

a 63 polegadas; com suporte para DVD; 

sistema de fixação universal adaptando se 

a todos os televisores. 

1 UN BEDIN 69,65 69,65 

79 41924 TELEVISÃO 40 POLEGADAS LED 

USB HDMI Un. TELEVISOR -  
A cores, tecnologia LED, com conexão a 

internet, 40 polegadas, widescreen, FULL 

HD (1920x 1080 pixels), CLEAR LCD de 

480 HZ, desempenho 2ms, configurações 

mínimas: entradas HDMI, 1 entrada USB 

2.0, mínimo 2 entradas vídeo componente 

e 2 entradas áudio e vídeo, entrada para 

conexão com PC, HDMI, vídeo compo-

nente, entrada S-VIDEO, saída de áudio 

analógico, saída para fone de ouvido e 

entrada a/v - entrada para TV A CABO - 

entrada wireless CONTROL SAIDA DE 

AUDIO digital OPTICA, LAN WIRE-

LESS, DTVI, cobertura de canais, VHF 2 

- 13, UHF 14 A 69, CATV 1 - 125, 

funções WIRILESS AV LINK, Bluetooth 

- DIVX HD - dlna,sistema de TV ANA-

LOGICO (NTSC/PALM-M/PAL-N) e 

digital (SBTVD-t) e interatividade, ali-

mentação 110 - 220 V AC - 60 HZ, 

1 UN PHILCO 1.631,00 1.631,00 
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c) Secretaria De Municipal de Administração -Coordenadoria De Apoio Administrativo: 

 

d) Secretaria Municipal De Fazenda - Gabinete do Secretario: 

potencia de áudio 20 w RMS, com menu 

em português, conversor digital integrado 

(DTV), online TV, interatividade com 

emissoras (DTVI), controle remoto, 

manual de INSTRUCAO em português, 

cabo de alimentação, garantia mínima de 

1 ano, de acordo com a legislação brasi-

leira, padrões de vídeo adotado no Brasil 

para TV DIGITAL 

TOTAL: 5.987,65 

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

74 12997 SUPORTE P/ TELEVISÃO -  

com suporte para DVD; suporte de parede 

fixo para TVs LCD / plasma / LED de 32 

a 63 polegadas; com suporte para DVD; 

sistema de fixação universal adaptando se 

a todos os televisores. 

2 UN BEDIN 69,65 139,30 

80 47385 TELEVISÃO LCD 32" -  

Controle remoto unificado com TV/DVD, 

inglês; português; espanhol. FULL 

HDTV; recursos de imagem; tipos de 

ajustes de imagem: DYNAMIC, normal, 

cinema, TRUE cinema e game; potência 

de áudio 2 x10w ; som estéreo; SAP; 

CLOSED CAPTION; incluso: todos os 

cabos e ou conectores necessários ao 

perfeito funcionamento do equipamento. 

1 UN PHILCO 1.008,00 1.008,00 

Total: 1.147,30 

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

9 35971 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 24 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

5 UN ELGIN ECO 

IN VERTER 

3.027,00 15.135,00 

74 12997 SUPORTE P/ TELEVISÃO -  

com suporte para DVD; suporte de parede 

fixo para TVs LCD / plasma / LED de 32 

a 63 polegadas; com suporte para DVD; 

sistema de fixação universal adaptando se 

a todos os televisores. 

3 UN BEDIN 69,65 208,95 

79 41924 TELEVISÃO 40 POLEGADAS LED 

USB HDMI Un. TELEVISOR -  
A cores, tecnologia LED, com conexão a 

internet, 40 polegadas, widescreen, FULL 

HD (1920x 1080 pixels), CLEAR LCD de 

480 HZ, desempenho 2ms, configurações 

mínimas: entradas HDMI, 1 entrada USB 

2.0, mínimo 2 entradas vídeo componente 

e 2 entradas áudio e vídeo, entrada para 

conexão com PC, HDMI, vídeo compo-

nente, entrada S-VIDEO, saída de áudio 

analógico, saída para fone de ouvido e 

entrada a/v - entrada para TV A CABO - 

entrada wireless CONTROL SAIDA DE 

AUDIO digital OPTICA, LAN WIRE-

LESS, DTVI, cobertura de canais, VHF 2 

- 13, UHF 14 A 69, CATV 1 - 125, 

funções WIRILESS AV LINK, Bluetooth 

- DIVX HD - dlna,sistema de TV ANA-

LOGICO (NTSC/PALM-M/PAL-N) e 

digital (SBTVD-t) e interatividade, ali-

mentação 110 - 220 V AC - 60 HZ, 

potencia de áudio 20 w RMS, com menu 

em português, conversor digital integrado 

(DTV), online TV, interatividade com 

emissoras (DTVI), controle remoto, 

2 UN PHILCO 1.631,00 3.262,00 
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e) Secretaria Municipal De Educação  - Seção Pedagógica: 

 

f) Secretaria Municipal De Saúde - FMS Atenção Básica: 

manual de INSTRUCAO em português, 

cabo de alimentação, garantia mínima de 

1 ano, de acordo com a legislação brasi-

leira, padrões de vídeo adotado no Brasil 

para TV DIGITAL 

80 47385 TELEVISÃO LCD 32" -  

Controle remoto unificado com TV/DVD, 

inglês; português; espanhol. FULL 

HDTV; recursos de imagem; tipos de 

ajustes de imagem: DYNAMIC, normal, 

cinema, TRUE cinema e game; potência 

de áudio 2 x10w ; som estéreo; SAP; 

CLOSED CAPTION; incluso: todos os 

cabos e ou conectores necessários ao 

perfeito funcionamento do equipamento. 

1 UN PHILCO 1.008,00 1.008,00 

Total: 19.613,95 

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

9 35971 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 24 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

50 UN ELGIN ECO 

IN VERTER 

3.027,00 151.350,00 

45 15855 -FRAGMENTADORA DE PAPEL - 

 Fragmentadora De Papel 110v 

Capacidade De Folhas Por Passagem 

(70~75g): 8  

Quantidade De Folhas Hora: 2.400  

Peso Por Hora De Trabalho: 11 Kg/H  

Tipo De Corte : Partículas  

Tamanho Do Corte Em (Mm): 3.8 X 40  

Largura De Entrada Em (Mm): 230   

Nível De Segurança: P4  

Capacidade Do Cesto Em Litros: 21  

Nível De Ruído Máximo Em Decibéis: 

<68  

Garantia Completa Em Meses: 6 Dimen-

sões: 350 X 190 X 400 mm 

3 UN COUNTER-

TEC H 

770,00 2.310,00 

77 20749 TELÃO  

 tamanho: 2m x 2m; retrátil, tipo banner - 

com tripé regulável em aço com tratamen-

to anti corrosivo; tecido MATT WHITE 

com verso preto que pode ser limpo com 

sabão neutro e água. 

6 UN NARDELL 485,34 2.912,04 

Total: 156.572,04 

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

9 35971 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 24 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

5 UN ELGIN ECO 

IN VERTER 

3.027,00 15.135,00 

45 15855 -FRAGMENTADORA DE PAPEL - 

 Fragmentadora De Papel 110v 

Capacidade De Folhas Por Passagem 

(70~75g): 8  

Quantidade De Folhas Hora: 2.400  

Peso Por Hora De Trabalho: 11 Kg/H  

Tipo De Corte : Partículas  

Tamanho Do Corte Em (Mm): 3.8 X 40  

Largura De Entrada Em (Mm): 230   

Nível De Segurança: P4  

Capacidade Do Cesto Em Litros: 21  

Nível De Ruído Máximo Em Decibéis: 

<68  

Garantia Completa Em Meses: 6 Dimen-

sões: 350 X 190 X 400 mm 

1 UN COUNTER-

TEC H 

770,00 770,00 
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g) Secretaria Municipal De Assistência  Social - Fundo Municipal de Assistência Social: 

51 11838 LAVADORA ALTA PRESSÃO -  

Profissional 2,5 cv 2400 libras, 2290 

watts, 2,2 kW; gatilho profissional com 

trava de segurança; engate rápido ao 

sistema de sucção de água; motor com 

protetor térmico; bomba 3 pistões; reves-

tidos de cerâmica. 

2 UN WAPSA 720,00 1.440,00 

70 36227 PURIFICADOR DE ÁGUA -  

Purificador de água em poliestileno 

natural gelada para voltagem de sem 

voltagem com dimensões de 13 5 x 4 00 

cm  para ser acoplado a bebedouro de 

pressão. 

Água gelada suficiente para: 25 pessoas;  

 

Armazenamento de Água Gelada: 2 litros; 

Medida Total:A: 39,5 cm; L: 30,5 cm; P: 

37 cm; Temperatura média da saída de 

água: 8°C 

Vida útil do elemento filtrante: 4.000 

litros; Capacidade de refrigeração:3,6 

litro/hora com ambiente a 32°C e água a 

27°C; Temperatura ambiente mín. e Max 

de trabalho: 5°C a 42°C; Pressão mín. e 

Max. da rede hidráulica: 3 a 40 MCA 

metros de coluna de água (0.029 a 0.392 

MPa); Peso Líquido: 12,5 Kg; Tensão: 

127 v e 220 v-60Hz a ser solicitada no 

pedido; Consumo: 100 w. 

2 UN LIBELL 490,00 980,00 

74 12997 SUPORTE P/ TELEVISÃO -  
com suporte para DVD; suporte de parede 

fixo para TVs LCD / plasma / LED de 32 

a 63 polegadas; com suporte para DVD; 

sistema de fixação universal adaptando se 

a todos os televisores. 

10 UN BEDIN 69,65 696,50 

77 20749 TELÃO  

 tamanho: 2m x 2m; retrátil, tipo banner - 

com tripé regulável em aço com tratamen-

to anti corrosivo; tecido MATT WHITE 

com verso preto que pode ser limpo com 

sabão neutro e água. 

3 UN NARDELLI 485,34 1.456,02 

80 47385 TELEVISÃO LCD 32" -  

Controle remoto unificado com TV/DVD, 

inglês; português; espanhol. FULL 

HDTV; recursos de imagem; tipos de 

ajustes de imagem: DYNAMIC, normal, 

cinema, TRUE cinema e game; potência 

de áudio 2 x10w ; som estéreo; SAP; 

CLOSED CAPTION; incluso: todos os 

cabos e ou conectores necessários ao 

perfeito funcionamento do equipamento. 

10 UN PHILCO 1.008,00 10.080,00 

Total: 30.557,52 

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

9 35971 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 24 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

5 UN ELGIN ECO 

IN VERTER 

3.027,00 15.135,00 

45 15855 -FRAGMENTADORA DE PAPEL - 

 Fragmentadora De Papel 110v 

Capacidade De Folhas Por Passagem 

(70~75g): 8  

Quantidade De Folhas Hora: 2.400  

Peso Por Hora De Trabalho: 11 Kg/H  

Tipo De Corte : Partículas  

Tamanho Do Corte Em (Mm): 3.8 X 40  

Largura De Entrada Em (Mm): 230   

Nível De Segurança: P4  

Capacidade Do Cesto Em Litros: 21  

Nível De Ruído Máximo Em Decibéis: 

1 UN COUNTER-

TEC H 

770,00 770,00 
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<68  

Garantia Completa Em Meses: 6 Dimen-

sões: 350 X 190 X 400 mm 

51 11838 LAVADORA ALTA PRESSÃO -  

Profissional 2,5 cv 2400 libras, 2290 

watts, 2,2 kW; gatilho profissional com 

trava de segurança; engate rápido ao 

sistema de sucção de água; motor com 

protetor térmico; bomba 3 pistões; reves-

tidos de cerâmica. 

4 UN WAPSA 720,00 2.880,00 

70 36227 PURIFICADOR DE ÁGUA -  

Purificador de água em poliestileno 

natural gelada para voltagem de sem 

voltagem com dimensões de 13 5 x 4 00 

cm  para ser acoplado a bebedouro de 

pressão. 

Água gelada suficiente para: 25 pessoas;  

 

Armazenamento de Água Gelada: 2 litros; 

Medida Total:A: 39,5 cm; L: 30,5 cm; P: 

37 cm; Temperatura média da saída de 

água: 8°C 

Vida útil do elemento filtrante: 4.000 

litros; Capacidade de refrigeração:3,6 

litro/hora com ambiente a 32°C e água a 

27°C; Temperatura ambiente mín. e Max 

de trabalho: 5°C a 42°C; Pressão mín. e 

Max. da rede hidráulica: 3 a 40 MCA 

metros de coluna de água (0.029 a 0.392 

MPa); Peso Líquido: 12,5 Kg; Tensão: 

127 v e 220 v-60Hz a ser solicitada no 

pedido; Consumo: 100 w. 

3 UN LIBELL 490,00 1.470,00 

74 12997 SUPORTE P/ TELEVISÃO -  
com suporte para DVD; suporte de parede 

fixo para TVs LCD / plasma / LED de 32 

a 63 polegadas; com suporte para DVD; 

sistema de fixação universal adaptando se 

a todos os televisores. 

8 UN BEDIN 69,65 557,20 

77 20749 TELÃO  

 tamanho: 2m x 2m; retrátil, tipo banner - 

com tripé regulável em aço com tratamen-

to anti corrosivo; tecido MATT WHITE 

com verso preto que pode ser limpo com 

sabão neutro e água. 

2 UN NARDELLI 485,34 970,68 

79 41924 TELEVISÃO 40 POLEGADAS LED 

USB HDMI Un. TELEVISOR -  
A cores, tecnologia LED, com conexão a 

internet, 40 polegadas, widescreen, FULL 

HD (1920x 1080 pixels), CLEAR LCD de 

480 HZ, desempenho 2ms, configurações 

mínimas: entradas HDMI, 1 entrada USB 

2.0, mínimo 2 entradas vídeo componente 

e 2 entradas áudio e vídeo, entrada para 

conexão com PC, HDMI, vídeo compo-

nente, entrada S-VIDEO, saída de áudio 

analógico, saída para fone de ouvido e 

entrada a/v - entrada para TV A CABO - 

entrada wireless CONTROL SAIDA DE 

AUDIO digital OPTICA, LAN WIRE-

LESS, DTVI, cobertura de canais, VHF 2 

- 13, UHF 14 A 69, CATV 1 - 125, 

funções WIRILESS AV LINK, Bluetooth 

- DIVX HD - dlna,sistema de TV ANA-

LOGICO (NTSC/PALM-M/PAL-N) e 

digital (SBTVD-t) e interatividade, ali-

mentação 110 - 220 V AC - 60 HZ, 

potencia de áudio 20 w RMS, com menu 

em português, conversor digital integrado 

(DTV), online TV, interatividade com 

emissoras (DTVI), controle remoto, 

manual de INSTRUCAO em português, 

cabo de alimentação, garantia mínima de 

1 ano, de acordo com a legislação brasi-

leira, padrões de vídeo adotado no Brasil 

para TV DIGITAL 

4 UN PHILCO 1.631,00 6.524,00 
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h) Secretaria Municipal De Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos: 

80 47385 TELEVISÃO LCD 32" -  

Controle remoto unificado com TV/DVD, 

inglês; português; espanhol. FULL 

HDTV; recursos de imagem; tipos de 

ajustes de imagem: DYNAMIC, normal, 

cinema, TRUE cinema e game; potência 

de áudio 2 x10w ; som estéreo; SAP; 

CLOSED CAPTION; incluso: todos os 

cabos e ou conectores necessários ao 

perfeito funcionamento do equipamento. 

3 UN PHILCO 1.008,00 3.024,00 

Total: 31.330,88 

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

9 35971 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 24 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

1 UN ELGIN ECO 

IN VERTER 

3.027,00 3.027,00 

51 11838 LAVADORA ALTA PRESSÃO -  

Profissional 2,5 cv 2400 libras, 2290 

watts, 2,2 kW; gatilho profissional com 

trava de segurança; engate rápido ao 

sistema de sucção de água; motor com 

protetor térmico; bomba 3 pistões; reves-

tidos de cerâmica. 

1 UN WAPSA 720,00 720,00 

74 12997 SUPORTE P/ TELEVISÃO -  
com suporte para DVD; suporte de parede 

fixo para TVs LCD / plasma / LED de 32 

a 63 polegadas; com suporte para DVD; 

sistema de fixação universal adaptando se 

a todos os televisores. 

1 UN BEDIN 69,65 69,65 

79 41924 TELEVISÃO 40 POLEGADAS LED 

USB HDMI Un. TELEVISOR -  
A cores, tecnologia LED, com conexão a 

internet, 40 polegadas, widescreen, FULL 

HD (1920x 1080 pixels), CLEAR LCD de 

480 HZ, desempenho 2ms, configurações 

mínimas: entradas HDMI, 1 entrada USB 

2.0, mínimo 2 entradas vídeo componente 

e 2 entradas áudio e vídeo, entrada para 

conexão com PC, HDMI, vídeo compo-

nente, entrada S-VIDEO, saída de áudio 

analógico, saída para fone de ouvido e 

entrada a/v - entrada para TV A CABO - 

entrada wireless CONTROL SAIDA DE 

AUDIO digital OPTICA, LAN WIRE-

LESS, DTVI, cobertura de canais, VHF 2 

- 13, UHF 14 A 69, CATV 1 - 125, 

funções WIRILESS AV LINK, Bluetooth 

- DIVX HD - dlna,sistema de TV ANA-

LOGICO (NTSC/PALM-M/PAL-N) e 

digital (SBTVD-t) e interatividade, ali-

mentação 110 - 220 V AC - 60 HZ, 

potencia de áudio 20 w RMS, com menu 

em português, conversor digital integrado 

(DTV), online TV, interatividade com 

emissoras (DTVI), controle remoto, 

manual de INSTRUCAO em português, 

cabo de alimentação, garantia mínima de 

1 ano, de acordo com a legislação brasi-

leira, padrões de vídeo adotado no Brasil 

para TV DIGITAL 

2 UN PHILCO 1.631,00 3.262,00 

80 47385 TELEVISÃO LCD 32" -  

Controle remoto unificado com TV/DVD, 

inglês; português; espanhol. FULL 

HDTV; recursos de imagem; tipos de 

ajustes de imagem: DYNAMIC, normal, 

cinema, TRUE cinema e game; potência 

de áudio 2 x10w ; som estéreo; SAP; 

CLOSED CAPTION; incluso: todos os 

cabos e ou conectores necessários ao 

2 UN PHILCO 1.008,00 2.016,00 
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iii) Secretaria Municipal De Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - Gabinete Do Secretario: 

perfeito funcionamento do equipamento. 

 9.094,65 

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

9 35971 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 24 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

6 UN ELGIN ECO 

IN VERTER 

3.027,00 18.162,00 

22 14606  BEBEDOURO ELETRICO GARRA-

FAO 20 LITROS -  

Capacidade em litros 20 litro s suporta 

galões de ate 20 litros tipo de instalação.   

Coluna cor inox informações técnicas 

níveis de temperatura natural gelada 

funções do filtro e purificador de água.  

Água natural água gelada potencia 90 

watts temperatura da água gelada 10 

graus energia voltagem 110 v. 

10 UN LIBELL 479,00 4.790,00 

70 36227 PURIFICADOR DE ÁGUA -  

Purificador de água em poliestileno 

natural gelada para voltagem de sem 

voltagem com dimensões de 13 5 x 4 00 

cm  para ser acoplado a bebedouro de 

pressão. 

Água gelada suficiente para: 25 pessoas;  

 

Armazenamento de Água Gelada: 2 litros; 

Medida Total:A: 39,5 cm; L: 30,5 cm; P: 

37 cm; Temperatura média da saída de 

água: 8°C 

Vida útil do elemento filtrante: 4.000 

litros; Capacidade de refrigeração:3,6 

litro/hora com ambiente a 32°C e água a 

27°C; Temperatura ambiente mín. e Max 

de trabalho: 5°C a 42°C; Pressão mín. e 

Max. da rede hidráulica: 3 a 40 MCA 

metros de coluna de água (0.029 a 0.392 

MPa); Peso Líquido: 12,5 Kg; Tensão: 

127 v e 220 v-60Hz a ser solicitada no 

pedido; Consumo: 100 w. 

2 UN LIBELL 490,00 980,00 

74 12997 SUPORTE P/ TELEVISÃO -  
com suporte para DVD; suporte de parede 

fixo para TVs LCD / plasma / LED de 32 

a 63 polegadas; com suporte para DVD; 

sistema de fixação universal adaptando se 

a todos os televisores. 

2 UN BEDIN 69,65 139,30 

77 20749 TELÃO  

 tamanho: 2m x 2m; retrátil, tipo banner - 

com tripé regulável em aço com tratamen-

to anti corrosivo; tecido MATT WHITE 

com verso preto que pode ser limpo com 

sabão neutro e água. 

2 UN NARDELLI 485,34 970,68 

78 36076 TELEVISAO SMART-  

Cores tecnologia LED com conexão a 

INTERNET  49 polegadas widescreen 

FULL HD 1920x 1080 pixels CLEAR 

LCD de 480 Hz desempenho 2ms  

Configurações mínimas entradas HDMI 1 

entrada USB 2 0 mínimo 2 entradas vídeo 

componente e 2 entradas áudio e vídeo 

entrada para conexão com PC HDMI 

vídeo componente entrada s vídeo saída 

de áudio analógico saída para fone de 

ouvido e entrada a v entrada para TV a 

cabo . 

Entrada wireless control saída de áudio 

digital óptica LAN wireless DTVI cober-

tura de canais vhf2 13 UHF 14 a 69 

CATV 1 125 funções.  

3 UN PHILCO 1.910,00 5.730,00 
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j) Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico - Coordenadoria De Industria e Comércio: 

 

k) Secretaria De Esporte - Manutenção Seção De Desporto e Lazer: 

Wireless AV link bluetooth DIVX HD 

dlna sistema de TV analógico NTSC 

PALM m PAL n e digital  SBTVD t e 

interatividade alimentação 110 220 v AC 

60 Hz potencia de áudio 20 w RMS com 

menu em português conversor digital 

integrado DTS online TV interatividade 

com emissoras DTVI controle remoto 

manual de instrução em português cabo 

de alimentação garantia mínima de 1ano 

de acordo com a legislação brasileira 

padrões de vídeo adotado no Brasil para 

TV digital 

Total: 30.771,98 

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

45 15855 -FRAGMENTADORA DE PAPEL - 

 Fragmentadora De Papel 110v 

Capacidade De Folhas Por Passagem 

(70~75g): 8  

Quantidade De Folhas Hora: 2.400  

Peso Por Hora De Trabalho: 11 Kg/H  

Tipo De Corte : Partículas  

Tamanho Do Corte Em (Mm): 3.8 X 40  

Largura De Entrada Em (Mm): 230   

Nível De Segurança: P4  

Capacidade Do Cesto Em Litros: 21  

Nível De Ruído Máximo Em Decibéis: 

<68  

Garantia Completa Em Meses: 6 Dimen-

sões: 350 X 190 X 400 mm 

1 UN COUNTER-

TEC H 

770,00 770,00 

70 36227 PURIFICADOR DE ÁGUA -  

Purificador de água em poliestileno 

natural gelada para voltagem de sem 

voltagem com dimensões de 13 5 x 4 00 

cm  para ser acoplado a bebedouro de 

pressão. 

Água gelada suficiente para: 25 pessoas;  

 

Armazenamento de Água Gelada: 2 litros; 

Medida Total:A: 39,5 cm; L: 30,5 cm; P: 

37 cm; Temperatura média da saída de 

água: 8°C 

Vida útil do elemento filtrante: 4.000 

litros; Capacidade de refrigeração:3,6 

litro/hora com ambiente a 32°C e água a 

27°C; Temperatura ambiente mín. e Max 

de trabalho: 5°C a 42°C; Pressão mín. e 

Max. da rede hidráulica: 3 a 40 MCA 

metros de coluna de água (0.029 a 0.392 

MPa); Peso Líquido: 12,5 Kg; Tensão: 

127 v e 220 v-60Hz a ser solicitada no 

pedido; Consumo: 100 w. 

1 UN LIBELL 490,00 490,00 

77 20749 TELÃO  

 tamanho: 2m x 2m; retrátil, tipo banner - 

com tripé regulável em aço com tratamen-

to anti corrosivo; tecido MATT WHITE 

com verso preto que pode ser limpo com 

sabão neutro e água. 

1 UN NARDELLI 485,34 485,34 

Total: 1.745,34 

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

9 35971 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 

BTUS - SPLIT Inverter frio; baixo con-

sumo de energia; controle remoto; capa-

cidade de refrigeração: 24 000 BTUS; 

tensão 220 V. Marcas sugeridas: Cônsul, 

Samsung e Electrolux. 

2 UN ELGIN ECO 

IN VERTER 

3.027,00 6.054,00 

45 15855 -FRAGMENTADORA DE PAPEL - 1 UN COUNTER- 770,00 770,00 
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 Fragmentadora De Papel 110v 

Capacidade De Folhas Por Passagem 

(70~75g): 8  

Quantidade De Folhas Hora: 2.400  

Peso Por Hora De Trabalho: 11 Kg/H  

Tipo De Corte : Partículas  

Tamanho Do Corte Em (Mm): 3.8 X 40  

Largura De Entrada Em (Mm): 230   

Nível De Segurança: P4  

Capacidade Do Cesto Em Litros: 21  

Nível De Ruído Máximo Em Decibéis: 

<68  

Garantia Completa Em Meses: 6 Dimen-

sões: 350 X 190 X 400 mm 

TEC H 

51 11838 LAVADORA ALTA PRESSÃO -  

Profissional 2,5 cv 2400 libras, 2290 

watts, 2,2 kW; gatilho profissional com 

trava de segurança; engate rápido ao 

sistema de sucção de água; motor com 

protetor térmico; bomba 3 pistões; reves-

tidos de cerâmica. 

2 UN WAPSA 720,00 1.440,00 

70 36227 PURIFICADOR DE ÁGUA -  

Purificador de água em poliestileno 

natural gelada para voltagem de sem 

voltagem com dimensões de 13 5 x 4 00 

cm  para ser acoplado a bebedouro de 

pressão. 

Água gelada suficiente para: 25 pessoas;  

 

Armazenamento de Água Gelada: 2 litros; 

Medida Total:A: 39,5 cm; L: 30,5 cm; P: 

37 cm; Temperatura média da saída de 

água: 8°C 

Vida útil do elemento filtrante: 4.000 

litros; Capacidade de refrigeração:3,6 

litro/hora com ambiente a 32°C e água a 

27°C; Temperatura ambiente mín. e Max 

de trabalho: 5°C a 42°C; Pressão mín. e 

Max. da rede hidráulica: 3 a 40 MCA 

metros de coluna de água (0.029 a 0.392 

MPa); Peso Líquido: 12,5 Kg; Tensão: 

127 v e 220 v-60Hz a ser solicitada no 

pedido; Consumo: 100 w. 

2 UN LIBELL 490,00 980,00 

74 12997 SUPORTE P/ TELEVISÃO -  

com suporte para DVD; suporte de parede 

fixo para TVs LCD / plasma / LED de 32 

a 63 polegadas; com suporte para DVD; 

sistema de fixação universal adaptando se 

a todos os televisores. 

4 UN BEDIN 69,65 278,60 

77 20749 TELÃO  

 tamanho: 2m x 2m; retrátil, tipo banner - 

com tripé regulável em aço com tratamen-

to anti corrosivo; tecido MATT WHITE 

com verso preto que pode ser limpo com 

sabão neutro e água. 

2 UN NARDELLI 485,34 970,68 

79 41924 TELEVISÃO 40 POLEGADAS LED 

USB HDMI Un. TELEVISOR -  
A cores, tecnologia LED, com conexão a 

internet, 40 polegadas, widescreen, FULL 

HD (1920x 1080 pixels), CLEAR LCD de 

480 HZ, desempenho 2ms, configurações 

mínimas: entradas HDMI, 1 entrada USB 

2.0, mínimo 2 entradas vídeo componente 

e 2 entradas áudio e vídeo, entrada para 

conexão com PC, HDMI, vídeo compo-

nente, entrada S-VIDEO, saída de áudio 

analógico, saída para fone de ouvido e 

entrada a/v - entrada para TV A CABO - 

entrada wireless CONTROL SAIDA DE 

AUDIO digital OPTICA, LAN WIRE-

LESS, DTVI, cobertura de canais, VHF 2 

- 13, UHF 14 A 69, CATV 1 - 125, 

funções WIRILESS AV LINK, Bluetooth 

- DIVX HD - dlna,sistema de TV ANA-

LOGICO (NTSC/PALM-M/PAL-N) e 

2 UN PHILCO 1.631,00 3.262,00 
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ATA Nº : 106/2020 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 035/2020 

FORNECEDORA:   GUAPUI COMÉRCIO DE MOVÉIS EIRELLI - ME 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição De Mobiliários E Equipamentos Permanentes para atender as necessidades das diversas Secretarias 

Municipais de Primavera do Leste, conforme Termo de Referência anexo I do edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

VIGÊNCIA: Doze (12) meses 

ITENS:  

a) Executivo Municipal - Chefia Do Gabinete: 

 

b) Secretaria Municipal De Agricultura - Gabinete Do Secretario: 

digital (SBTVD-t) e interatividade, ali-

mentação 110 - 220 V AC - 60 HZ, 

potencia de áudio 20 w RMS, com menu 

em português, conversor digital integrado 

(DTV), online TV, interatividade com 

emissoras (DTVI), controle remoto, 

manual de INSTRUCAO em português, 

cabo de alimentação, garantia mínima de 

1 ano, de acordo com a legislação brasi-

leira, padrões de vídeo adotado no Brasil 

para TV DIGITAL 

80 47385 TELEVISÃO LCD 32" -  

Controle remoto unificado com TV/DVD, 

inglês; português; espanhol. FULL 

HDTV; recursos de imagem; tipos de 

ajustes de imagem: DYNAMIC, normal, 

cinema, TRUE cinema e game; potência 

de áudio 2 x10w ; som estéreo; SAP; 

CLOSED CAPTION; incluso: todos os 

cabos e ou conectores necessários ao 

perfeito funcionamento do equipamento. 

2 UN PHILCO 1.008,00 2.016,00 

Total: 15.771,28 

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

14 15096 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS -  

medidas aproximadas: 198 x 90 x 40cm; 

duas portas com maçanete com chaves; 

chapa 26;  com 4 prateleiras internas 

reguláveis. Cor: cinza. 

5 UN JOTA 689,00 3.445,00 

15 3659 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVE-

TAS - medidas aproximadas 1330 x 466 x 

500 mm; fechadura sistemas de desliza-

mento das gavetas – (trilho telescópico) 

puxadores de embutidos. Cor: cinza. 

5 UN JOTA 574,00 2.870,00 

24 15196 CADEIRA ESTOFADA FIXA -  

assento e encosto revestidos em courvin, 

confeccionado em madeira prensada e 

espuma em poliuretano injetada; assento e 

encosto independentes, assento medindo 

mínimo de 43 cm de comprimento x 44 

cm de largura, encosto medindo no míni-

mo 26 cm de altura x 39 cm de largura. 

Cor a ser definir no pedido. 

20 UN JOTA 181,00 3.620,00 

TotaL: 9.935,00 

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

14 15096 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS -  

medidas aproximadas: 198 x 90 x 40cm; 

duas portas com maçanete com chaves; 

chapa 26;  com 4 prateleiras internas 

reguláveis. Cor: cinza. 

2 UN JOTA 689,00 1.378,00 

15 3659 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVE-

TAS - medidas aproximadas 1330 x 466 x 

500 mm; fechadura sistemas de desliza-

mento das gavetas – (trilho telescópico) 

puxadores de embutidos. Cor: cinza. 

4 UN JOTA 574,00 2.296,00 

24 15196 CADEIRA ESTOFADA FIXA -  

assento e encosto revestidos em courvin, 

confeccionado em madeira prensada e 

espuma em poliuretano injetada; assento e 

10 UN JOTA 181,00 1.810,00 
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c) Secretaria Municipal Administração - Coordenadoria De Apoio Administrativo: 

 

d) Secretaria Municipal De Fazenda - Gabinete Do Secretario: 

 

e) Secretaria Municipal De Educação - Seção Pedagógica: 

encosto independentes, assento medindo 

mínimo de 43 cm de comprimento x 44 

cm de largura, encosto medindo no míni-

mo 26 cm de altura x 39 cm de largura. 

Cor a ser definir no pedido. 

Total: 5.484,00 

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

14 15096 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS -  

medidas aproximadas: 198 x 90 x 40cm; 

duas portas com maçanete com chaves; 

chapa 26;  com 4 prateleiras internas 

reguláveis. Cor: cinza. 

5 UN JOTA 689,00 3.445,00 

15 3659 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVE-

TAS - medidas aproximadas 1330 x 466 x 

500 mm; fechadura sistemas de desliza-

mento das gavetas – (trilho telescópico) 

puxadores de embutidos. Cor: cinza. 

5 UN JOTA 574,00 2.870,00 

Total: 6.315,00 

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

14 15096 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS -  

medidas aproximadas: 198 x 90 x 40cm; 

duas portas com maçanete com chaves; 

chapa 26;  com 4 prateleiras internas 

reguláveis. Cor: cinza. 

2 UN JOTA 689,00 1.378,00 

15 3659 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVE-

TAS - medidas aproximadas 1330 x 466 x 

500 mm; fechadura sistemas de desliza-

mento das gavetas – (trilho telescópico) 

puxadores de embutidos. Cor: cinza. 

1 UN JOTA 574,00 574,00 

24 15196 CADEIRA ESTOFADA FIXA -  

assento e encosto revestidos em courvin, 

confeccionado em madeira prensada e 

espuma em poliuretano injetada; assento e 

encosto independentes, assento medindo 

mínimo de 43 cm de comprimento x 44 

cm de largura, encosto medindo no míni-

mo 26 cm de altura x 39 cm de largura. 

Cor a ser definir no pedido. 

10 UN JOTA 181,00 1.810,00 

Total: 3.762,00 

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

14 15096 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS -  

medidas aproximadas: 198 x 90 x 40cm; 

duas portas com maçanete com chaves; 

chapa 26;  com 4 prateleiras internas 

reguláveis. Cor: cinza. 

60 UN JOTA 689,00 41.340,00 

15 3659 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVE-

TAS - medidas aproximadas 1330 x 466 x 

500 mm; fechadura sistemas de desliza-

mento das gavetas – (trilho telescópico) 

puxadores de embutidos. Cor: cinza. 

20 UN JOTA 574,00 11.480,00 

24 15196 CADEIRA ESTOFADA FIXA -  

assento e encosto revestidos em courvin, 

confeccionado em madeira prensada e 

espuma em poliuretano injetada; assento e 

encosto independentes, assento medindo 

mínimo de 43 cm de comprimento x 44 

200 UN JOTA 181,00 36.200,00 
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f) Secretaria Municipal De Saúde - FMS - Atenção Básca: 

 

g) Secretaria De Assistencia Social - Fundo De Assistencia Social: 

cm de largura, encosto medindo no míni-

mo 26 cm de altura x 39 cm de largura. 

Cor a ser definir no pedido. 

76 35916 TAMPO 120 MM MATERIAL 100 EM 

MDP DE 15 mm PRETO -  

Tampo de madeira para mesa em MDF 

revestido em padrão carvalho com aca-

bamento dos topos visíveis em bordo 

ABS medindo 1325 x 25 x 690 tampo 

complementar para estação de uma pessoa 

com gaveteiro                           

10 UN JOTA 198,00 1.980,00 

Total: 91.000,00 

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

14 15096 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS -  

medidas aproximadas: 198 x 90 x 40cm; 

duas portas com maçanete com chaves; 

chapa 26;  com 4 prateleiras internas 

reguláveis. Cor: cinza. 

30 UN JOTA 689,00 20.670,00 

15 3659 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVE-

TAS - medidas aproximadas 1330 x 466 x 

500 mm; fechadura sistemas de desliza-

mento das gavetas – (trilho telescópico) 

puxadores de embutidos. Cor: cinza. 

30 UN JOTA 574,00 17.220,00 

24 15196 CADEIRA ESTOFADA FIXA -  

assento e encosto revestidos em courvin, 

confeccionado em madeira prensada e 

espuma em poliuretano injetada; assento e 

encosto independentes, assento medindo 

mínimo de 43 cm de comprimento x 44 

cm de largura, encosto medindo no míni-

mo 26 cm de altura x 39 cm de largura. 

Cor a ser definir no pedido. 

100 UN JOTA 181,00 18.100,00 

76 35916 TAMPO 120 MM MATERIAL 100 EM 

MDP DE 15 mm PRETO -  

Tampo de madeira para mesa em MDF 

revestido em padrão carvalho com aca-

bamento dos topos visíveis em bordo 

ABS medindo 1325 x 25 x 690 tampo 

complementar para estação de uma pessoa 

com gaveteiro                           

5 UN JOTA 198,00 990,00 

TOTAL: 56.980,00 

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

14 15096 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS -  

medidas aproximadas: 198 x 90 x 40cm; 

duas portas com maçanete com chaves; 

chapa 26;  com 4 prateleiras internas 

reguláveis. Cor: cinza. 

14 UN JOTA 689,00 9.646,00 

15 3659 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVE-

TAS - medidas aproximadas 1330 x 466 x 

500 mm; fechadura sistemas de desliza-

mento das gavetas – (trilho telescópico) 

puxadores de embutidos. Cor: cinza. 

10 UN JOTA 574,00 5.740,00 

24 15196 CADEIRA ESTOFADA FIXA -  

assento e encosto revestidos em courvin, 

confeccionado em madeira prensada e 

espuma em poliuretano injetada; assento e 

encosto independentes, assento medindo 

mínimo de 43 cm de comprimento x 44 

15 UN JOTA 181,00 2.715,00 
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h) Secretaria De Infraestrutura - Gabinete Do Secretario: 

 

iv) Secretaria Municipal De Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - Gabinete Do Secretario: 

 

j) Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico - Coordenadoria De Industria e Comércio: 

cm de largura, encosto medindo no míni-

mo 26 cm de altura x 39 cm de largura. 

Cor a ser definir no pedido. 

76 35916 TAMPO 120 MM MATERIAL 100 EM 

MDP DE 15 mm PRETO -  

Tampo de madeira para mesa em MDF 

revestido em padrão carvalho com aca-

bamento dos topos visíveis em bordo 

ABS medindo 1325 x 25 x 690 tampo 

complementar para estação de uma pessoa 

com gaveteiro                           

2 UN JOTA 198,00 396,00 

Total: 18.497,00 

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

14 15096 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS -  

medidas aproximadas: 198 x 90 x 40cm; 

duas portas com maçanete com chaves; 

chapa 26;  com 4 prateleiras internas 

reguláveis. Cor: cinza. 

2 UN JOTA 689,00 1.378,00 

15 3659 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVE-

TAS - medidas aproximadas 1330 x 466 x 

500 mm; fechadura sistemas de desliza-

mento das gavetas – (trilho telescópico) 

puxadores de embutidos. Cor: cinza. 

3 UN JOTA 574,00 1.722,00 

24 15196 CADEIRA ESTOFADA FIXA -  

assento e encosto revestidos em courvin, 

confeccionado em madeira prensada e 

espuma em poliuretano injetada; assento e 

encosto independentes, assento medindo 

mínimo de 43 cm de comprimento x 44 

cm de largura, encosto medindo no míni-

mo 26 cm de altura x 39 cm de largura. 

Cor a ser definir no pedido. 

5 UN JOTA 181,00 905,00 

Total: 4.005,00 

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

14 15096 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS -  

medidas aproximadas: 198 x 90 x 40cm; 

duas portas com maçanete com chaves; 

chapa 26;  com 4 prateleiras internas 

reguláveis. Cor: cinza. 

6 UN JOTA 689,00 4.134,00 

15 3659 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVE-

TAS - medidas aproximadas 1330 x 466 x 

500 mm; fechadura sistemas de desliza-

mento das gavetas – (trilho telescópico) 

puxadores de embutidos. Cor: cinza. 

4 UN JOTA 574,00 2.296,00 

24 15196 CADEIRA ESTOFADA FIXA -  

assento e encosto revestidos em courvin, 

confeccionado em madeira prensada e 

espuma em poliuretano injetada; assento e 

encosto independentes, assento medindo 

mínimo de 43 cm de comprimento x 44 

cm de largura, encosto medindo no míni-

mo 26 cm de altura x 39 cm de largura. 

Cor a ser definir no pedido. 

40 UN JOTA 181,00 7.240,00 

Total: 13.670,00 

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

14 15096 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS -  

medidas aproximadas: 198 x 90 x 40cm; 

duas portas com maçanete com chaves; 

chapa 26;  com 4 prateleiras internas 

2 UN JOTA 689,00 1.378,00 
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k) Secretaria Municipal De Esportes - Manuntenção Seção De Desporto e Lazer: 

 

 

ATA Nº : 107/2020 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 035/2020 

FORNECEDORA:  ALFABRINK COMÉCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição De Mobiliários E Equipamentos Permanentes para atender as necessidades das diversas Secretarias 

Municipais de Primavera do Leste, conforme Termo de Referência anexo I do edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

VIGÊNCIA: Doze (12) meses 

ITENS:  

 

a) Secretaria Municipal de Educação - Seção Pedagógica.  

 

 

 

 

 

Adriano Conceição de Paula 

Pregoeiro 

 

 

reguláveis. Cor: cinza. 

15 3659 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVE-

TAS - medidas aproximadas 1330 x 466 x 

500 mm; fechadura sistemas de desliza-

mento das gavetas – (trilho telescópico) 

puxadores de embutidos. Cor: cinza. 

2 UN JOTA 574,00 1.148,00 

24 15196 CADEIRA ESTOFADA FIXA -  

assento e encosto revestidos em courvin, 

confeccionado em madeira prensada e 

espuma em poliuretano injetada; assento e 

encosto independentes, assento medindo 

mínimo de 43 cm de comprimento x 44 

cm de largura, encosto medindo no míni-

mo 26 cm de altura x 39 cm de largura. 

Cor a ser definir no pedido. 

10 UN JOTA 181,00 1.810,00 

Total: 4.336,00 

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

14 15096 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS -  

medidas aproximadas: 198 x 90 x 40cm; 

duas portas com maçanete com chaves; 

chapa 26;  com 4 prateleiras internas 

reguláveis. Cor: cinza. 

6 UN JOTA 689,00 4.134,00 

15 3659 ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVE-

TAS - medidas aproximadas 1330 x 466 x 

500 mm; fechadura sistemas de desliza-

mento das gavetas – (trilho telescópico) 

puxadores de embutidos. Cor: cinza. 

10 UN JOTA 574,00 5.740,00 

24 15196 CADEIRA ESTOFADA FIXA -  

assento e encosto revestidos em courvin, 

confeccionado em madeira prensada e 

espuma em poliuretano injetada; assento e 

encosto independentes, assento medindo 

mínimo de 43 cm de comprimento x 44 

cm de largura, encosto medindo no míni-

mo 26 cm de altura x 39 cm de largura. 

Cor a ser definir no pedido. 

20 UN JOTA 181,00 3.620,00 

Total: 13.494,00 

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

29 20822 CAMA                                     - CAMA 

EMPIL HAVEL COLORIDA COM 

ANTIBACTERICID A   A CAMA 

EMPILHAVEL E COMPOSTA P OR 

MODULOS  ESTE SISTEMA PERMITE 

QUE TODOS OS SEUS COMPONEN-

TES S EJAM REPOSTOS  A CAMA E 

COMPOSTA POR  2 CABECEIRAS  2 

BARRAS 

100 UN ALFABRINK 168,30 16.830,00 

TOTAL 16.830,00 
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IMPREV 

 

 

PORTARIA N.º 113/2020. 

 

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição a servidora Sra. Divina Gomes da Silva” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e; 

 

Considerando o preenchimento dos requisitos previstos no Art. 6º incisos I, II, 

III e IV, da Emenda Constitucional nº. 41/2003; art. 40 § 5º da Constituição 

Federal, com redação dada pela EC nº 20/1998 c/c art. 98 da Lei n.º 1.662 de 

13/12/2016 que dispõe sobre a Previdência Social dos Servidores Públicos do 

Município de Primavera do Leste; Lei nº 704 de 20 de dezembro de 2001, que 

dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos 

servidores municipais; e último reajuste concedido pela Lei nº. 1.891 de 02 de 

abril de 2020, que dispõe sobre a Revisão Geral Anual da Remuneração dos 

Servidores do Município de Primavera do Leste, referente ao exercício de 

2020; 

 

Resolve: 

 

Art. 1º Conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à 

servidora Divina Gomes da Silva, brasileira, portadora da cédula de identi-

dade n.º 0539323-0 SESP/MT e CPF n.º 378.713.231-72, efetiva no cargo de 

Professora, Faixa Salarial C_30_9, lotada na Secretaria de Municipal de 

Educação, com carga horária de 30 horas semanais, matriculada sob nº 448/1, 

contando com 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de 

tempo de contribuição exclusivos na função magistério, com proventos inte-

grais, com base na última remuneração do cargo efetivo, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2020.04.00078P, a partir da data de 

12/05/2020 até posterior deliberação. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

 

Primavera do Leste/MT, 11 de maio de 2020. 

 

 

RONAS ATAÍDE PASSOS 

Diretor Executivo  

Homologo:            

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA N.º 114/2020. 

 

 

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo 

de Contribuição a servidora Sra. Sinara Mendes Guimarães” 

 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servido-

res Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e; 

 

 

Considerando o preenchimento dos requisitos previstos no Art. 6º inci-

sos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº. 41/2003; art. 40 § 5º da 

Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 20/1998 c/c art. 98 

da Lei n.º 1.662 de 13/12/2016 que dispõe sobre a Previdência Social 

dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste; Lei nº 704 

de 20 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação do plano de 

cargos, carreira e vencimentos dos servidores municipais; e último 

reajuste concedido pela Lei nº. 1.891 de 02 de abril de 2020, que dispõe 

sobre a Revisão Geral Anual da Remuneração dos Servidores do Muni-

cípio de Primavera do Leste, referente ao exercício de 2020; 

 

 

Resolve: 

 

 

Art. 1º Conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribui-

ção à servidora Sinara Mendes Guimarães, brasileira, portadora da 

cédula de identidade n.º M 7.123.714 SSP/MG e CPF n.º 965.974.106-

53, efetiva no cargo de Professora, Faixa Salarial C_30_9, lotada na 

Secretaria de Municipal de Educação, com carga horária de 30 horas 

semanais, matriculada sob nº 158/1, contando com 28 (vinte e oito) 

anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de tempo de contribuição 

exclusivos na função magistério, com proventos integrais, com base na 

última remuneração do cargo efetivo, conforme processo administrativo 

do IMPREV, n.º 2020.04.00080P, a partir da data de 12/05/2020 até 

posterior deliberação. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário. 

 

 

 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

 

 

 

Primavera do Leste/MT, 11 de maio de 2020. 

 

 

 

RONAS ATAÍDE PASSOS 

Diretor Executivo 

 

Homologo: 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA N.º 115/2020 

 

 

“Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 278/2017 – ImPrev, que retificou 

a  Portaria nº 186/2017 que concedeu o benefício de Aposentadoria por 

Idade a Sra. Maria Aparecida de Morais.” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais; 

 

Resolve: 

 

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. 278/2017 – ImPrev, publicada no DIÁ-

RIO OFCIAL DE PRIMAVERA DO LESTE, na data de 23 de Junho de 

2017, Edição 1085, Ano XI,  que retificou a Portaria nº 186/2017 que conce-

deu o benefício de Aposentadoria a Sra. Maria Aparecida de Morais, portado-

ra da cédula de identidade RG n.º 0042524-9 SESP/MT, inscrita no CPF sob 

n.º 157.554.281-15, servidora efetiva no cargo de Assistente Social – 30h, 

Classe “D”, Nível “22”, devidamente matriculada sob n. 2431/1, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde, com proventos proporcionais, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.02.00106P, até posterior 

deliberação. 

 

Onde se Lê: (...)inscrita no CPF sob n.º 157.554.261-15 (...) 

 

Lêia-se: (...)inscrita no CPF sob n.º 157.554.281-15  (...). 

 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

 

 

 

Primavera do Leste - MT, 12 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

RONAS ATAÍDE PASSOS 

Diretor Executivo  

 

 

Homologo:            

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por 

Luiz Humberto de Souza Barbosa e tem a se-

guinte simbologia: 

 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 

 

 

 


