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PREGÃO / LICITAÇÃO 

 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2020 

PROCESSO Nº 1409/2020 

 

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

conhecimento dos interessados em participar da licitação supracitada,que 

houve alteração significativa no Edital, Comunicamos que em virtude de tal 

alteração não impactar na formulação das propostas, a data para a disputa e o 

local de disputa permanecem inalterado. 

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, 19de junho de 2020. 

 

 

Adriano Conceição de Paula 

Pregoeiro 

 

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2020 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 

Processo nº 1447/2020 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 10.024/19 e subsidiariamente, 

pelas Leis nº 8.666/93, Lei Federal nº 13.979/2020, nº 9.784/99, LC 123/06 

e suas alterações e demais legislação complementar). 

Tipo: “MENOR PREÇO POR ITEM” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-

AL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM 

UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) EM CARÁTER EMERGENCIAL, SENDO 

DE EXTREMA URGÊNCIA PARA SUPRIR AS NE-

CESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, 

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MU-

NICIPAL DE SAÚDE. 

SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES 

Dia: 26 de junho de 2020 

Hora: 08:30 horas (Horário de Brasília – DF) 

Site: www.licitanet.com.br  

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

(Sala 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 13:00 – Horário local. 

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 

do Anexo VIII deste Edital, para eventuais informações aos interessa-

dos, quando necessário. 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 060/2020 

Processo nº 1225/2020 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público, 

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

Pregão nº 060/2020 - do processo de compra nº 1225/2020 referente Registro 

de preços para Aquisição De Refeições - itens que foram desertos no pregão 

presencial nº 34/2020, para atender as necessidades dos servidores que atuam 

na zona rural, conforme necessidades da Secretaria Municipal De Infraestrutura 

de Primavera do Leste. Ressalta-se que o critério de julgamento usado foi o de 

menor preço por ITEM, cujo resultado é o seguinte: sagra-se vencedora para o  

- ITEM 3: a empresa MOACIR FORTUNATO ME no valor final de R$ 

27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais).    

    

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

 

 

*Adriano Conceição de Paula 

Pregoeiro 

*original assinado nos autos do processo. 

 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE UNIDADES 

HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 

VIDA 

Nº 001/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste torna público e para conhecimento 

dos interessados em participar da licitação que tem como objeto a Chamada 

Pública, para seleção de empresa do ramo da construção civil interessada na 

produção de unidades habitacionais no âmbito do programa minha casa 

minha vida, que foi alterada a data da disputa do certame, para o dia 26 de junho 

de 2020 às 09h30 - horário local,  no mesmo local indicado inicialmente. 
Fica esclarecido, desta feita, que houve alte-

ração somente quanto à data e horário de disputa, a qual se encontra disponível no 

site da Prefeitura Municipal www.primaveradoleste.mt.gov.br na aba Editais e 

Licitações. 

 

Primavera do Leste, 19 de junho de 2020. 

 

*Cristian dos Santos Perius 

Coordenador de Licitação 

 

*original assinado nos autos 

 

 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 462/2019 

 

Edital de Convocação n° 042, de 19 de junho de 2020. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCES-

SO 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 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, em substituição ao 

atestado médico do(a) servidor(a) 1103/1. 

 

Considerado que o (a) candidato(a) inscrito (a) sob o nº 82 convocado(a) pelo 

Edital de Convocação nº 037 de 25 de maio de 2020 não se apresentou para 

tomar posse.  

 

Considerando a Resolução de Consulta nº 59/2011 do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso; 

Considerando o art. 2º, inciso II da Lei Municipal nº 888/2005, a qual rege a 

contratação temporária no âmbito municipal; 

Considerando o Decreto Municipal nº 1.901 de 23 de março de 2020 e posteri-

ores alterações, o qual traz novas medidas temporárias de prevenção e enfren-

tamento da propagação decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no 

município de Primavera do Leste, e dá outras providências;  

Considerando a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 que estabe-

lece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 

(Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e dá 

outras providências.  

 

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 Prefei-

tura 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 

613 Luciane Aparecida Batista Soares Silva 

 

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

cias 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 necessidade 

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) candidatos(as) 

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

datos(as).  

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

 

 

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

 

 

Wania Macedo 

Secretária Municipal de Administração 

 

Laura Kelly Hortenci de Barros 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 462/2019 

Edital de Convocação n° 043, de 19 de junho de 2020. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO 

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 Muni-

cípio de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, 

 

Considerando o Ofício nº 00644/2020/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo 
Simplificado de 04 (quatro) TÉCNICOS EM ENFERMAGEM e 04 (quatro) 

ENFERMEIROS PADRÃO, para compor a equipe de enfrentamento ao COVID-

19; 

Considerado que os (as) candidatos(as) inscritos (as) sob o nº 85, 317, 790 e 322 

convocados(as) pelo Edital de Convocação nº 039 de 05 de junho de 2020 não se 

apresentaram para tomar posse.  

Considerando a Resolução de Consulta nº 59/2011 do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso; 

Considerando o art. 2º, inciso II da Lei Municipal nº 888/2005, a qual rege a 

contratação temporária no âmbito municipal; 

Considerando o Decreto Municipal nº 1.901 de 23 de março de 2020 e posteriores 

alterações, o qual traz novas medidas temporárias de prevenção e enfrentamento 

da propagação decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no município de 

Primavera do Leste, e dá outras providências;  

Considerando a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 que estabelece 
o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-

19), altera a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e dá outras provi-

dências.  

Considerando que a Unidade Central de Controle Interno foi favorável à contrata-

ção temporária de 04 (quatro) TÉCNICOS EM ENFERMAGEM e 04 (quatro) 

ENFERMEIROS PADRÃO para exercerem suas funções no enfrentamento ao 

COVID-19, a fim de suprir o aumento da demanda por período de 120 (cento e 

vinte) dias, com possibilidade de aditivo por igual período. 

 

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 – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), classifi-
cados(as) 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. 

 

ENFERMEIRO PADRÃO  

Insc. Candidato 

131 Samia Portonel Garcia 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

Insc. Candidato 

155Maria Lourdes de Souza Gonçalves 

457 Danielle Moreira da Silva 

671 Eliane Amorim Brito de Souza 

 
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 necessidade 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) candidatos(as) à 

vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar outros(as) candida-

tos(as).  

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

 

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

 

Wania Macedo 

Secretária Municipal de Administração 

 

Laura Kelly Hortenci de Barros 

Secretária Municipal de Saúde 
 

                  

EDITAIS 

 

 


