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PODER EXECUTIVO 
 
 
   

 
 
 
 

 

  

PREGÃO / LICITAÇÃO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020  

Ampla Participação 

Processo nº 1045/2020 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, pelo Decreto nº 7.892/2013, 

Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, altera-

ções posteriores e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PUBLICAÇÕES OFICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 25 de junho de 2020 

Hora: 07:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamento. A aber-

tura da etapa de lances opera a preclusão do direito de cre-

denciamento e participação na licitação. 

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

(Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente) 

Horários: Das 07:00 às 13:00h. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT (Sala do 

Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local: “CIDADÃO” – “Editais e 

Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primavera 

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

02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando 

necessário. 

 

TERMO DE SUSPENSÃO  

Pregão Presencial  Nº 059/2020  

PROCESSO 1224/2020 

 

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

através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conheci-

mento dos interessados que fica SUSPENSO temporariamente para corre-

ções no edital o Pregão Presencial supramencionado, que tem por objeto o 

Registro de Preços para Futura e eventual Contratação de Empresa especi-

alizada em Materiais de Metalúrgica com Mão de obra, para atender as 

demandas das secretarias municipais de Primavera do Leste; 

 

Outras informações poderão ser obtidas diretamente com a Comissão de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT, no endereço 

Rua Maringá, 444, Centro, Primavera do Leste /MT, ou pelo e-mail lici-

ta3@pva.mt.gov.br. 

 

  

 Primavera do Leste, 09 de junho de 2020. 

 

 

Adriano Conceição de Paula  

Pregoeiro 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 043/2020 

Processo nº 0868/2020 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público, 

para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do 

Pregão nº 043/2020 - do processo de compra nº 0868/2020 referente Registro 

de preços para futura e eventual Contratação de empresa para Prestação de 

Serviços Laboratoriais para confecção de Próteses Dentárias para atender a 

demanda do Programa de Saúde Bucal no Centro de Especialidades Odontoló-

gicas - CEO, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. Ressalta-se que o 

critério de julgamento usado foi o de menor preço por LOTE, cujo resultado é 

o seguinte: sagra-se vencedora para o - LOTE 1: a empresa DENISE CALDAS 

LIMA DOS SANTOS - ME no valor final de R$240000.00(duzentos e quaren-

ta mil reais).  

    

                           Primavera do Leste – MT, 09 de junho de 2020. 

 

 

 

*Adriano Conceição de Paula 

Pregoeiro 

 

*original assinado nos autos do processo. 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 PROCESSO Nº 447/2020 

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

A comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria 038 de 

17/01/2020, através de seu Presidente, torna público para conhecimento dos 

licitantes e de quem mais interessar que fica por meio deste ato  

 

CONVOCADA 

 

A licitante ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA, a apre-

sentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas nova proposta de preços, obriga-

toriamente em valor inferior ao da primeira colocada, qual seja, WN CONS-

TRUÇÕES EIRELI, nos termos do item 14.6.2. do edital da Tomada de 

Preços nº 007/2020. Reforçamos para que seja enviado juntamente com a 

proposta as composições unitárias e a nova mídia digital. Tal medida se 

impõe em decorrência da não manifestação da licitante E-TAG CONS-

TRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, após convocação nos mesmos termos 

que aqui se faz. 

 

O referido documento deverá ser enviado ao Setor de Licitações, sito à Rua 

Maringá, 444, Centro, Primavera do Leste - MT, CEP: 78.850-000, até às 

13h00min de 10/06/2020, sob pena de desclassificação e aplicação do 

disposto no item 14.6.3. do edital do processo licitatório supracitado. 

  

 

 

Primavera do Leste - MT, 09 de junho de 2020. 

 

 

 

 

*Cristian dos Santos Perius 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

*Original assinado nos autos do processo. 

 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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RESOLUÇÃO Nº. 109/2019/CMS/PVA/SUS. 

 

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT, no 

exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 911 de 17 de 

agosto de 2005 e a Lei Nº 971 de 12 de dezembro de 2007; e   

 

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;  

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 

saúde;  

Considerando as ações referentes a pandemia do Corona Vírus (Covid-19), tal 

aquisição segue art. 8° do Decreto n° 1.901 de 23 de Março de 2020, que trata 

das aquisições de produtos/serviços referentes ao combate, controle e tratamento 

da pandemia do Corona Vírus (Covid-19).  

Considerando as ações para execução temporária (até que perdure o período de 

acometimento da população pelo Coronavírus – COVID 19), contextualizado 

nas diretrizes da política para a contratualização de hospitais com base na 

Portaria Nº 1.034/2010 que dispõe sobre a participação complementar das 

instituições privadas de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde.  

Considerando a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada 

em 09/06/2020 de forma online, considerando as orientações Federais, Estadu-

ais e Municipais para resguardo e prevenção da disseminação do COVID-19, 

que dentre outras pautas apreciou a Apreciação/Aprovação de Abertura de 

Credenciamento para contratação de Leitos de Isolamento para pacientes 

portadores do COVID-19, que necessitem de Internação no âmbito de 

Primavera do Leste- MT.   

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º Aprovar Abertura de Credenciamento para contratação de Leitos 

de Isolamento em unidade hospitalar para pacientes portadores do CO-

VID-19, que necessitem de Internação durante tratamento e reabilitação de 

sua Saúde.    

At. 2º O Hospital Credenciado disponibilizará todas as suas atividades, mesmo 

as não pactuadas, para a Rede de Serviços de Atenção à Saúde, quando solicita-

do pelo gestor e acordado entre as partes, sendo que as atividades pactuadas 

serão submetidas aos dispositivos de controle, avaliação e regulação.  

Art. 3º A Assistência à saúde a ser prestada pelo Hospital deverá se desenvolver 

de modo a garantir a realização de todos os procedimentos pactuados que se 

façam necessários para o atendimento integral das necessidades dos usuários 

que lhe forem direcionados pelo Sistema, ou seja, garantir-lhes atendimento 

integral e conclusivo.  

Art. 4º Os Repasses dos recursos financeiros mensais estarão condicionados a 

apresentação dos Relatórios de acompanhamento de metas e custos constantes 

no presente Documento Descritivo de Contratualização.  

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.  

Art. 6. Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação.   

            

Registrada, Publicada, Cumpra-se.  

 

Primavera do leste, 09 de Junho de 2020.  

  

JANAINE PRUDENTE NEVES  

Presidente do Conselho Municipal de Saúde  

  

LAURA KELLY HORTENCI DE BARROS  

Secretária Municipal de Saúde  

  

     Homologado:    

LEONARDO TADEU BORTOLIN  

Prefeito Municipal Primavera do Leste- MT  

  

 

 

 

 

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por 

Luiz Humberto de Souza Barbosa e tem a seguinte 

simbologia: 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 

 

 

 

RESOLUÇÕES 
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RESOLUÇÃO Nº. 110/2019/CMS/PVA/SUS. 

          

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 911 de 17 de agosto 

de 2005 e a Lei Nº 971 de 12 de dezembro de 2007; e   

 

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;  

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;  

Considerando as ações referentes a pandemia do Corona Vírus (Covid-19), tal aquisição segue art. 8° do Decreto n° 1.901 de 23 de Março de 2020, que trata das 

aquisições de produtos/serviços referentes ao combate, controle e tratamento da pandemia do Corona Vírus (Covid-19).  

Considerando  a necessidade  do Município de Primavera do Leste de complementar os serviços de Médicos e Fisioterapeutas para atendimento da demanda na 

Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas com sinais e sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG, para atendimento junto a ala destinada 

aos pacientes positivados pelo Corona vírus – COVID 19).  

Considerando a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada em 09/06/2020 de forma online, considerando as orientações Federais, Estaduais e 

Municipais para resguardo e prevenção da disseminação do COVID-19, que dentre outras pautas apreciou a abertura de processo de credenciamento de Pessoa 

Jurídica especializada na Prestação de Serviços Profissionais Médicos e Fisioterapeutas em regime de plantão, de forma complementar aos serviços oferecidos 

no Município de Primavera do Leste/MT  

 

RESOLVE:  

 

 Art. 1º Aprovar Abertura de Credenciamento para contratação de Pessoa Jurídica especializada na Prestação de Serviços Médicos e Fisioter apeutas em 

Regime de plantão, para complementar os serviços já oferecidos no Município de Primavera do Leste – MT, durante período de epidemia do COVID-

19.    

 At. 2º Os Profissionais deverão experiência comprovada de, ao menos, seis meses em UTI, de forma complementar aos serviços já oferecidos, no Município de 

Primavera do Leste/MT   

Art. 3º As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de recursos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 

relacionadas no programa de trabalho 07 - Funcional programática: 10.302.0020-2.176- 3.3.90.39.00 - 0102 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, oriun-

dos de Recursos Próprios com a ficha 0629, com o valor estimado de R$ 781.200,00 (setecentos e oitenta e hum mil, e duzentos reais).     

 

 LOTE 01 – PLANTÃO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA 12h  

PLANTÃO MÉDICO  

Item  Procedimento  Quantidade/Mês  Valor Unitário  Valor Total/Mês  

01  PLANTÃO MÉDICO 12h   62   R$ 1.500,00  R$ 93.000,00  

TOTAL ATE 31/12/2020 (07 MESES)  R$ 651.000,00  

  

LOTE 02 – PLANTÃO FISIOTERAPEUTA 06h  

PLANTÃO FISIOTERAPEUTA  

Item  Procedimento  Quantidade/Mês  Valor Unitário  Valor Total/Mês  

01  PLANTÃO FISIOTERAPEUTA 6h   93   R$ 200,00  R$ 18.600,00  

TOTAL ATE 31/12/2020 (07 MESES)  R$ 130.200,00  

  

Art. 4º A contratação em apreço terá seu prazo de vigência de 01 (um) ano, podendo ser encerrado por ocasião do fim da pandemia ou prorrogado conforme 

legislação vigente e interesse da Administração Municipal  

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.  

Art. 6. Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua publicação.   

 

Registrada, Publicada, Cumpra-se.  

Primavera do leste, 09 de Junho de 2020.  

 

   

JANAINE PRUDENTE NEVES  

Presidente do Conselho Municipal de Saúde  

  

LAURA KELLY HORTENCI DE BARROS  

Secretária Municipal de Saúde   

     Homologado:    

LEONARDO TADEU BORTOLIN  

Prefeito Municipal Primavera do Leste- MT  

  

 

 


