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PORTARIAS 

 

 

PORTARIA Nº 510/2020 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

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

atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 773 de 02 de 

abril de 2003, alterada pelas Leis 1.040 de 28 de fevereiro de 2008, 1.120 de 

05 de novembro de 2009 e 1.416 de 26 de março de 2014, 

 

RESOLVE 

 

Artigo 1º - Nomear os membros do Conselho Municipal de Defesa do 

Consumidor – CONDECON, conforme composição abaixo: 

 

a)ALINE CREMA DE MELLO FOSSARI – Chefe de Seção do PROCON; 

 

b)GISLANE APARECIDA DE LIMA – Representante da Secretaria de 

Educação; 

c)Suplente: SYLER JEAN VIEIRA ALVES NOGUEIRA; 

  

d)ERITA GUEDES CAJANGO – Representante da Vigilância Sanitária; 

e)Suplente: DELMA PEREIRA DE SOUZA. 

  

Artigo 2º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Defesa do 

Consumidor será de 02 (dois) anos. 

 

Artigo 3º - As competências, funcionamento, impedimentos e demais dispo-

sições do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor –CONDECON de 

Primavera do Leste-MT., serão tratadas e definidas no Regimento Interno. 

 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 23 de março de 2020. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 14 de setembro de 2020. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

PORTARIA Nº 513/2020 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

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

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

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

Públicos do Município de Primavera do Leste-MT, 

 

R E S O L V E 

 

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

02 (dois) anos, a contar de 1º de setembro de 2020 a 30 de agosto de 2022, 

para a Senhora ADRILENE GUIMARAES CARDOSO, ocupante do cargo 

de Cirurgião Dentista 20 Horas - Endodontia. 

  

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 15 de setembro de 2020. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 
PORTARIA Nº 514/2020 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVE-

RA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 1.870 de 19 de dezembro de 

2019, 

 

RESOLVE 

 

Artigo 1º - Nomear os Membros da Equipe de Controle, Avaliação e Auditoria dos 

Serviços da Saúde, conforme composição abaixo: 

 

a)ANDREIA NOVAIS DOS SANTOS BARRETO - Médico Auditor 
b)KELVIN WILKER MACEDO DE OLIVEIRA – Enfermeiro 

c) TEREZINHA RAZIA DEL PAULO - Contadora 

d) JÂNIA NÚBIA PIMENTA - Técnica de Enfermagem  

e) CRISTIANO SOARES DOS SANTOS - Agente Administrativo 

f) HEBY ANSELMO SOUSA SILVA - Agente Administrativo 

g) ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA - Agente Administrativo   

 

Artigo 2º - Nomear os Membros da Equipe de Regulação dos Serviços da Saúde, 

conforme composição abaixo: 

 

a)JORGE FREIDRICH POSSER – Médico Autorizador 

b)TELMO MOREIRA MAGALHÃES - Médico Autorizador 

c)DOWGLAS ALVES GAGO PEIXOTO DE FARIA - Médico Regulador 

c) ROSENI RIBEIRO LIMA - Assistente Social 

d) MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA - Assistente Social 
e) ELISANE LAGUIÃO BUGONI - Agente Administrativo  

f) WASLLEY BARBOSA FRANCISCO - Agente Administrativo - Secretário  

 

Artigo 3º - Ficam ratificados os demais dispositivos da Portaria nº 215/2020, 

247/2020 e 498/2020. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 15 de setembro de 2020. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO.           

 

 

PORTARIA Nº 512/2020 

 

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 Muni-

cipal 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 08 de setembro de 2020 até 07 de dezembro de 2020, a 

Senhora LAURA AUXILIADORA BODNAR, ocupante do cargo de 

Assistente Social. 

 

 

Registre-se e publique-se, com efeito retroativo a 08 de setembro de 2020. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 15 de setembro de 2020. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 16 de Setembro de 2020 • Edição 1787 • Ano XIV • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 2 

 
  

 
DECRETO Nº 1966 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 

 

 

“Regulamenta os procedimentos necessários à aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Primavera do Leste-MT, para a execução das ações emergenci-

ais destinadas ao setor cultural previstas na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 

2020”. 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais, e de conformidade com o Artigo 58, IV e XVI da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,  

 

 

CONSIDERANDO a Pandemia Mundial do Novo Coronavírus (COVID19), assim reconhecida pela OMS em 18 de março de 2020, bem como o Decreto Legisla-

tivo nº 06/2020 que reconheceu a Calamidade Pública no âmbito Nacional, o Decreto Estadual de Mato Grosso nº 424/2020 que reconheceu a Calamidade Pública 

no âmbito Estadual, e o Decreto Municipal nº 1.920/2020 de Primavera do Leste, ratificado pelo Decreto Estadual de Mato Grosso nº 519/2020 que reconhecem a 

Calamidade Pública no âmbito Municipal; 

 

CONSIDERANDO que a Lei Aldir Blanc (nº 14.017/2020) foi publicada recentemente, em 30 de junho de 2020, para tratar das ações emergenciais destinadas ao 

setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública; 

 

CONSIDERANDO que a CNM expediu Nota Orientativa de nº 44/2020, orientando que a vedação do §10 do Artigo 73 da Lei 9.504/1997 está suprida em vista 

da publicidade ser relacionada ao Decreto Legislativo 06/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública;  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º - Este Decreto regulamenta os procedimentos necessários à aplicação dos recursos recebidos para a execução das ações emergenciais destinadas ao setor 

cultural, de competência do Município, conforme incisos II e III do Artigo 2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, em observância ao disposto no § 4º 

do Artigo 2º do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020. 

 

Artigo 2º - Fica instituído o comitê municipal de implementação das ações emergenciais – comitê gestor - destinadas ao setor cultural, organizado de maneira 

paritária – sociedade civil e administração pública – composto pelos seguintes membros: 

I – dois membros representantes da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude; 

II – um membro representante da Secretaria de Administração; 

III – três membros representante do Conselho Municipal de Cultura. 

 

§ 1º Caberá aos titulares das áreas indicadas neste artigo a indicação de um servidor titular e de um servidor suplente para a sua representação, devendo fazê-lo 

diretamente ao Prefeito Municipal, que os designará por portaria. 

 

§ 2º As ações do comitê municipal, em especial a definição de metas e estratégias que fundamentarão o Plano de Ação das ações emergenciais ao setor cultural  

deverão ser, de forma prévia, submetido à apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Cultura. 

 

Artigo 3º - Compete ao comitê municipal de implementação das ações emergenciais destinadas ao setor cultural instituídas pela Lei Federal nº 14.017/2020: 

I – deliberar sobre as diretrizes de aplicação dos recursos financeiros federais, especialmente considerando a vocação cultural local e os atores de produção de 

cultura presentes do Município; 

II – estabelecer as metas a serem alcançadas e as respectivas ações a serem desenvolvidas para tanto, no âmbito de cada ação emergencial ao setor cultural de 

competência do Município; 

III - providenciar o cadastramento na Plataforma +Brasil, inclusive com o preenchimento do Plano de Ação, bem como gerenciamento das ações necessárias para 

aplicação dos recursos, gerenciamento da conta bancária, eventuais reversões; 

IV – definir contrapartidas mínimas a serem apresentadas pelos beneficiários do subsídio mensal de que trata o inciso II do Artigo 2º da Lei Federal nº 

14.017/2020, que serão formalizadas no ato do recebimento do benefício e prestadas após o reinício de suas atividades, com prioridade para que sejam realizadas 

em prol dos alunos de escolas públicas ou em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita e em intervalos regulares;  

V – providenciar a ampla publicidade das iniciativas apoiadas pelos recursos federais destinados às ações emergenciais ao setor cultural, inclusive por meio do sítio 

oficial do Município na internet, envidado especiais esforços para que as ações relativas ao inciso III do Artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, sejam transmiti-

das pela internet e disponibilizadas por meio das redes sociais e outras plataformas digitais;  

VI – realizar a avaliação de resultados das ações emergenciais, por meio de análise objetiva e sistemática do seu desenvolvimento junto aos beneficiários, julgando 

o mérito da execução considerando a relevância, a eficiência, o impacto e a sustentabilidade dos resultados; 

VII – elaborar o relatório de gestão final a que se refere o Anexo I do Decreto Federal nº 10.464/2020, preenchendo-o na Plataforma +Brasil e publicando-o no 

sítio eletrônico do Município; 

VIII – auxiliar os trabalhadores da cultura que possam ser beneficiários da renda emergencial mensal de que trata o inciso I do Artigo 2º da Lei Federal nº 

14.017/2020, esclarecendo acerca do direito e dos respectivos critérios de elegibilidade, orientando-os quanto ao cadastramento junto à Secretaria Estadual de 

Cultura, Esporte e Lazer; 

IX – outras, que vierem a ser determinadas pelo Prefeito Municipal, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.017/2020 e Decreto Federal nº 10.464/2020. 

 

Artigo 4º- O Comitê Gestor realizará as reuniões necessárias para estabelecer as condições técnicas de execução das suas competências, preferencialmente de 

forma virtual, registrando, em ata, as deliberações. 

 

Parágrafo Único - Quando for necessária a realização de reunião presencial, deverão ser adotadas todas as medidas sanitárias permanentes e segmentadas, para 

segurança sanitária individual e coletiva, nos termos dos protocolos do Distanciamento Social. 

 

DECRETOS 
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Artigo 5º - Todos os órgãos da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal prestarão, quando necessário, apoio ao Comitê Gestor, providenciando os 

meios administrativos e operacionais necessários para a execução das ações, transferência dos recursos, publicações legais e articulação com o Estado e a socieda-

de civil, aprovadas pelo Conselho Municipal de Cultura. 

 

CAPITULO II 

DO SUBSÍDIO MENSAL 

 

Artigo 6º - O subsídio mensal de que trata o inciso II do Artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, que terá valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser pago em três 

parcelas sucessivas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), será concedido a espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, coopera-

tivas, instituições e organizações culturais comunitárias que satisfaçam os seguintes requisitos: 

I – apresentação de documento que comprove: 

a) a constituição jurídica, no caso de entidade, empresa ou cooperativa, acompanhada de cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ emitido pela 

Secretaria da Receita Federal; ou  

b) declaração assinada pelos membros do coletivo, quando se tratar de grupo cultural que não possui constituição jurídica e/ou inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ emitido pela Secretaria da Receita Federal, com a identificação pessoal de todos os seus membros e indicação do responsá vel pelo espaço 

cultural; 

II – portfólio ou documentação que comprove a atuação cultural do espaço do requerente, podendo ser constituída de fotografias, vídeos, declarações, matéria 

jornalística, publicações em redes sociais, links de sites, dentre outros, que demonstrem o histórico do espaço e/ou sua função cultural no Município; 

III – comprovantes de faturamento do espaço cultural relativo ao exercício fiscal de 2019 e 2020; 

IV – indicação de conta bancária para o recebimento do subsídio mensal para manutenção do espaço artístico e cultural;  

V – no caso de pleito de grupo cultural que não possui constituição jurídica e/ou CNPJ, indicação formalmente assinada por todos os membros do coletivo, da 

pessoa responsável para recebimento do subsídio mensal e, também responsável pela respectiva prestação de contas ao Município; 

VI – demonstração da interrupção das atividades artísticas e culturais do requerente; 

VII – apresentação de prova de inscrição e homologação em, no mínimo, um dos cadastros referidos no Artigo 6º da Lei Federal nº 14.017/2020; 

VIII – Plano de trabalho requerendo subsídio mensal para manutenção do espaço artístico e cultura, também, compromisso formal de prestação de contrapartida(s) 

a ser(em) prestada(s)após o reinício das atividades do espaço artístico e cultural, em bens e/ou serviços economicamente mensuráveis, a ser(em) realizada(s) priori-

tariamente em prol dos alunos de escolas públicas ou em espaços públicos da comunidade, de forma gratuita e em intervalos regulares, com indicação da periodici-

dade pretendida para a sua realização. 

 

Parágrafo Único - Para fins do disposto no inciso I deste artigo, consideram-se espaços culturais aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da 

sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, 

que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como aqueles referidos o Artigo 8º do Decreto Federal nº 10.464/2020. 

 

Artigo 7º - É vedado o recebimento cumulativo, pelo mesmo beneficiário, de dois ou mais subsídios mensais para manutenção, ainda que o requerente possua 

inscrição em mais de um dos cadastros referidos no Artigo 6º da Lei Federal nº 14.017/2020, ou seja, responsável por mais de um espaço artístico e cultural. 

 

Artigo 8º - O beneficiário do subsídio mensal para manutenção do espaço artístico e cultural, antes do primeiro crédito do benefício, celebrará termo de responsa-

bilidade junto à Administração Pública, assumindo o compromisso de prestar contas dos recursos recebidos, com vistas a comprovar que os valores foram utiliza-

dos em gastos relativos à manutenção da atividade cultural. 

 

§ 1º O prazo para prestação da parcela liberada será de 30 (trinta) dias da data do crédito na conta bancária indicada no inciso VI do Artigo 6º deste Decreto, e a 

sua apresentação e, aprovação da prestação de contas, será condição para a liberação do subsídio do mês subsequente.  

 

§ 2º A prestação de contas será composta por comprovantes de pagamento de despesas de manutenção da atividade cultural do beneficiário. 

 

§ 3º O Comitê Gestor poderá, em ato fundamentado, dispensar a prestação de contas parcial de que trata o § 1º deste artigo, exigindo apenas prestação de contas 

final, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados do recebimento da última parcela do subsídio mensal.  

 

CAPÍTULO III 

DOS EDITAIS, CHAMADAS PÚBLICAS E DEMAIS INSTRUMENTOS 

 

Artigo 10 – O comitê municipal de implementação das ações emergenciais destinadas ao setor cultural publicará edital para a seleção dos projetos a serem financi-

ados com recursos relativos à ação emergencial de que trata o inciso III do Artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020. 

 

§ 1º O edital referidos no caput deste artigo deverão conter, no mínimo: 

I - o objeto; 

II - os prazos; 

III - o limite de financiamento; 

IV - o valor máximo por projeto; 

V - as condições de participação; 

VI - as formas de habilitação, de julgamento, de liberação de recursos e de execução; 

VII - a forma e o prazo para prestação de contas; 

VIII - os formulários de apresentação; e 

IX - a relação de documentos exigidos. 

 

§ 2º Caberá ao Comitê Gestor o julgamento das propostas apresentadas no âmbito do edital de que trata este artigo. 

 

Artigo 11 - O repasse dos recursos para os projetos contemplados nos editais ocorrerá em parcela única nas seguintes formas:  

I - transferência para a conta bancária exclusiva do projeto, mediante termo de responsabilidade e compromisso para proponente pessoa física e jurídica, com ou 

sem fins lucrativos, de direito privado; 

II - transferência para a conta bancária da pessoa física ou jurídica selecionada para receber premiação por iniciativa ou trajetória cultural de destaque. 

 

Parágrafo Único - No caso previsto no inciso I deste artigo, o repasse deverá ocorrer antes do início da execução do projeto. 

 

Artigo 12 - O Comitê Gestor fiscalizará e avaliará a execução dos projetos contemplados por meio de edital,utilizando-se, para tanto, das informações apresentadas 

pelo proponente e outras disponíveis em meios de divulgação, internet ou colhidas em atos de fiscalização. 
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Artigo 13 - A prestação de contas para os repasses efetuados por termo de responsabilidade e compromisso deve comprovar o cumprimento do objeto em confor-

midade com o projeto cultural aprovado e o cumprimento das metas e os resultados atingidos. 

 

Artigo 14 - Não sendo apresentada a prestação de contas na forma e no prazo estabelecido no edital e no termo de responsabilidade e compromisso, o proponente 

ficará impedido de apresentar novos projetos e de receber recursos, devendo, o Comitê Gestor comunicar, de imediato:   

I - a Secretaria Municipal da Fazenda, para suspensão de quaisquer valores do orçamento público ao proponente; 

II - ao Conselho Municipal de Cultura, para anotação de observação no cadastro municipal de cultura do proponente.  

 

Artigo 15 - A não apresentação tempestiva da prestação de contas acarretará na devolução do dinheiro pelo proponente para a conta do Fundo Municipal de Cultu-

ra de Primavera do Leste ficando inscrito na dívida ativa municipal até o ressarcimento do Erário. 

 

Artigo 16 - Após a análise da prestação de contas, o processo será concluído com uma das seguintes decisões: 

I - homologação; 

II - homologação com ressalva; 

III - homologação parcial; e 

IV - rejeição. 

 

§ 1º A homologação com ressalva ocorrerá quando o proponente tenha incorrido em falta de natureza formal no cumprimento da legislação, da qual não resulte 

dano ao erário, desde que verificado o atingimento do objeto do projeto, cabendo, no caso, a sanção de advertência. 

 

§ 2º Nos casos homologação parcial ou rejeição, o proponente ficará impedido de apresentar novos projetos e receber recursos públicos do orçamento municipal, 

sendo também, aplicáveis as consequências previstas no Artigo 15 deste Decreto. 

§ 3º Se o proponente proceder à devolução dos valores de forma corrigida pela Secretaria Municipal da Fazenda e, no caso de apresentação de prestação de contas 

intempestiva, acrescida da respectiva multa, terá seu cadastro municipal de cultura regularizado. 

 

Artigo 17 - Constatada a execução do projeto em desacordo com o aprovado, o proponente deverá proceder a devolução dos recursos indevidamente aplicados. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 18 - O Comitê Gestor providenciará a publicação da programação de aplicação dos recursos da Lei Federal nº 14.017/2020 no prazo máximo de 60 (sessen-

ta) dias, contados da data do seu recebimento, pelo Município, na conta bancária específica, criada pela Plataforma +Brasil. 

 

Artigo 19 - Compete aoComitê Gestor o remanejamento de recursos recebidos pelo Município em decorrência da Lei Federal nº 14.017/2020, desde que a divisão 

indicada entre as ações de subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais e a publicação de editais, chamadas públicas e outros instrumentos 

seja mantida. 

 

Artigo 20 - Compete ao Comitê Gestor a reversão dos recursos não destinados, em conformidade com o Artigo 12 do Decreto Federal nº 10.464/2020. 

 

Artigo 21 - Compete ao Comitê Gestor analisar e aprovar as decisões tomadas pelo Conselho Municipal de Cultura de Primavera do Leste.  

 

Parágrafo Único - Não poderão participar do chamamento público servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude de Primavera do Leste ou 

qualquer outro servidor que esteja em Cargo Comissionado na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste ou na Câmara Municipal de Vereadores de Primavera 

do Leste; 

 

Artigo 22 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 14 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DVMM/ELO. 
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ATAS 
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COMUNICADO 

 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, CNPJ nº 01.974.088/0001-05, 

torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – 

Sema a Licença Previa e Licença de Instalação (LP) e(LI) para Conservação 

de Pavimento com Aplicação de Lama Asfáltica em diversas Ruas e Aveni-

das do perímetro urbano Primavera do Leste/MT. 

 

 

 

 

 

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por Luiz 

Humberto de Souza Barbosa e tem a seguinte sim-

bologia: 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 

 
 
 
 

PREGÃO / LICITAÇÃO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2020 – SRP  

Ampla Participação 

Processo nº 1821/2020 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, nº 13.979/2020, pelo Decreto 

nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº 

8.666/93, alterações posteriores e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 

DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA 

ELETRÔNICA 24 HORAS E SISTEMA DE 

SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSI-

DADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MU-

NICIPAIS.  

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 29 de setembro de 2020 

Hora: 10:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamen-

to. A abertura da etapa de lances opera a preclu-

são do direito de credenciamento 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 07:00h 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. 

 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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RESULTADO DE JULGAMENTO 

Ref. Pregão Presencial nº 082/2020 

Processo nº 1738/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão nº 

082/2020 - do processo de compra nº 1738/2020 Abertura de processo licitatório para Processo licitatório, sob Registro de preços para futura e eventual aquisição 

de Ferramentas, Equipamentos de Segurança necessários para a execução das funções dos servidores das várias secretarias do Mu nicípio de Primavera do Leste., 

em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Municipais.  - ITEM 1: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final 

de R$ 8888.00 (oito mil e oitocentos e oitenta e oito reais) ITEM 2: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 45.00 (quarenta e cinco 

reais) ITEM 3: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 90.00 (noventa reais) ITEM 4: a empresa GILIANE LALI-

NE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 45.60 (quarenta e cinco reais e sessenta centavos) ITEM 5: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor 

final de R$ 58.00 (cinquenta e oito reais) ITEM 6: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 1304.10 (um mil e trezentos 

e quatro reais e dez centavos) ITEM 7: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 393.60 (trezentos e noventa e três reais e sessenta 

centavos) ITEM 8: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 22.70 (vinte e dois reais e setenta centavos) ITEM 9: a empresa MUDAR 

COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 303.80 (trezentos e três reais e oitenta centavos) ITEM 10: a empresa MATEUS ALENCAR O-

MIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 189.00 (cento e oitenta e nove reais) ITEM 11: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA 

ME no valor final de R$ 318.40 (trezentos e dezoito reais e quarenta centavos) ITEM 12: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 

370.00 (trezentos e setenta reais) ITEM 13: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 3798.90 (três mil e setecentos e noventa e oito 

reais e noventa centavos) ITEM 14: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 1890.50 (um mil e oitocentos e noventa reais e cinquen-

ta centavos) ITEM 15: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 1181.25 (um mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) 

ITEM 16: a empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de R$ 11281.20 (onze mil e duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos) 

ITEM 17: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 222.00 (duzentos e vinte e dois reais) ITEM 18: a empresa GATIVA CONS-

TRUCOES EIRELI EPP no valor final de R$ 6268.50 (seis mil e duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) ITEM 19: a empresa MATEUS ALENCAR 

OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 29.00 (vinte e nove reais) ITEM 20: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no 

valor final de R$ 80.00 (oitenta reais) ITEM 21: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 4401.00 (quatro mil e 

quatrocentos e um reais) ITEM 22: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 268.65 (duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e 

cinco centavos) ITEM 23: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 81.90 (oitenta e um reais e noventa centavos) 

ITEM 24: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 198.80 (cento e noventa e oito reais e oitenta centavos) ITEM 25: a empresa 

MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 907.20 (novecentos e sete reais e vinte centavos) ITEM 26: a empresa GILIANE 

LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 1026.10 (um mil e vinte e seis reais e dez centavos) ITEM 27: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME 

no valor final de R$ 1567.00 (um mil e quinhentos e sessenta e sete reais) ITEM 28: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 3121.20 

(três mil e cento e vinte e um reais e vinte centavos) ITEM 29: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 6240.00 (seis mil e duzentos 

e quarenta reais) ITEM 30: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 6926.40 (seis mil e novecentos e vinte e seis reais e quarenta 

centavos) ITEM 31: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 6314.00 (seis mil e trezentos e quatorze reais) ITEM 32: a empresa 

GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 6406.40 (seis mil e quatrocentos e seis reais e quarenta centavos) ITEM 33: a empresa  MATEUS 

ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 92.15 (noventa e dois reais e quinze centavos) ITEM 34: a empresa MATEUS ALENCAR O-

MIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 513.30 (quinhentos e treze reais e trinta centavos) ITEM 35: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & 

CIA LTDA ME no valor final de R$ 98.80 (noventa e oito reais e oitenta centavos) ITEM 36: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no 

valor final de R$ 241.60 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) ITEM 37: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor 

final de R$ 101.85 (cento e um reais e oitenta e cinco centavos) ITEM 38: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 254.72 (duzentos 

e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) ITEM 39: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 8908.20 (oito mil e novecen-

tos e oito reais e vinte centavos) ITEM 40: a empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de R$ 186.50 (cento e o itenta e seis reais e 

cinquenta centavos) ITEM 41: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 29.89 (vinte e nove reais e oitenta e nove centa-

vos) ITEM 42: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 1092.00 (um mil e noventa e dois reais) ITEM 43: a empresa MATEUS 

ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 557.55 (quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)  ITEM 44: a empresa 

GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 1824.10 (um mil e oitocentos e vinte e quatro reais e dez centavos) ITEM 45: a empresa GATIVA 

CONSTRUCOES EIRELI EPP no valor final de R$ 8540.00 (oito mil e quinhentos e quarenta reais) ITEM 46: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI 

LTDA EPP no valor final de R$ 1960.00 (um mil e novecentos e sessenta reais) ITEM 47: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 

635.00 (seiscentos e trinta e cinco reais) ITEM 48: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 1074.00 (um mil e setenta e 

quatro reais) ITEM 49: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 180.90 (cento e oitenta reais e noventa centavos) 

ITEM 50: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 170.00 (cento e setenta reais) ITEM 51: a empresa GILIANE 

LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 495.55 (quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) ITEM 52: a empresa MATEUS A-

LENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 257.40 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) ITEM 53: a empresa MUDAR COM 

MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 266.40 (duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) ITEM 54: a empresa LUIS GUSTAVO 

BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de R$ 280.50 (duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos) ITEM 55: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO 

& CIA LTDA ME no valor final de R$ 339.83 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos) ITEM 56: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME 

no valor final de R$ 357.00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ITEM 57: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 352.00 (trezentos e 

cinquenta e dois reais) ITEM 58: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 203.00 (duzentos e três reais) ITEM 59: a 

empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 1506.50 (um mil e quinhentos e seis reais e cinquenta centavos) ITEM 60: a empresa GILIA-

NE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 214.20 (duzentos e quatorze reais e vinte centavos) ITEM 61: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO 

& CIA LTDA ME no valor final de R$ 399.00 (trezentos e noventa e nove reais) ITEM 62: a empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor 

final de R$ 220.00 (duzentos e vinte reais) ITEM 63: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 3013.00 (três mil e treze reais) ITEM 

64: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 476.00 (quatrocentos e setenta e seis reais) ITEM 65: a empresa MATEUS ALENCAR 

OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 549.10 (quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos) ITEM 66: a empresa MUDAR COM MAT 

CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 132.00 (cento e trinta e dois reais) ITEM 68: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de 
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R$ 1196.80 (um mil e cento e noventa e seis reais e oitenta centavos) ITEM 69: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 19396.00 

(dezenove mil e trezentos e noventa e seis reais) ITEM 70: a empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de R$ 2018.80 (dois mil e 

dezoito reais e oitenta centavos) ITEM 71: a empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de R$ 1840.00 (um mil e oitocentos e quarenta 

reais) ITEM 72: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 120.45 (cento e vinte reais e quarenta e cinco centavos) 

ITEM 73: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 330.12 (trezentos e trinta reais e doze centavos) ITEM 74: a empresa MATEUS 

ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 329.00 (trezentos e vinte e nove reais) ITEM 75: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - 

ME no valor final de R$ 290.40 (duzentos e noventa reais e quarenta centavos) ITEM 76: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 

583.50 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) ITEM 77: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 

164.50 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) ITEM 78: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 

700.00 (setecentos reais) ITEM 79: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 2451.00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e um reais) 

ITEM 80: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 645.00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) ITEM 81: a empresa MUDAR COM 

MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 630.00 (seiscentos e trinta reais) ITEM 82: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA 

EPP no valor final de R$ 598.00 (quinhentos e noventa e oito reais) ITEM 83: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 

723.60 (setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos) ITEM 84: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 

1050.00 (um mil e cinquenta reais) ITEM 85: a empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de R$ 8650.00 (oito mil e seiscentos e 

cinquenta reais) ITEM 86: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 92.25 (noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) ITEM 87: a 

empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de R$ 1038.00 (um mil e trinta e oito reais) ITEM 88: a empresa MATEUS ALENCAR 

OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 993.95 (novecentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos) ITEM 89: a empresa GILIANE LALI-

NE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 375.00 (trezentos e setenta e cinco reais) ITEM 90: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME 

no valor final de R$ 704.00 (setecentos e quatro reais) ITEM 91: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 145.00 (cento 

e quarenta e cinco reais) ITEM 92: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 360.00 (trezentos e sessenta reais) ITEM 

93: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 100.00 (cem reais) ITEM 94: a empresa MUDAR COM MAT CONST 

FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 495.80 (quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) ITEM 95: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZO-

LO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 912.00 (novecentos e doze reais) ITEM 96: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 

20957.41 (vinte mil e novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos) ITEM 97: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME 

no valor final de R$ 420.00 (quatrocentos e vinte reais) ITEM 98: a empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de R$ 1559.96 (um mil 

e quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) ITEM 99: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 

2269.56 (dois mil e duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) ITEM 100: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no 

valor final de R$ 1792.50 (um mil e setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 101: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA 

LTDA ME no valor final de R$ 608.00 (seiscentos e oito reais) ITEM 102: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 

325.00 (trezentos e vinte e cinco reais) ITEM 103: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 4526.90 (quatro mil e 

quinhentos e vinte e seis reais e noventa centavos) ITEM 104: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 785.00 (setecentos e oitenta e 

cinco reais) ITEM 105: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 395.91 (trezentos e noventa e cinco reais e noventa e 

um centavos) ITEM 106: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 1850.00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais) 

ITEM 107: a empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de R$ 310.00 (trezentos e dez reais) ITEM 108: a empresa GILIANE LALINE 

ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 1256.00 (um mil e duzentos e cinquenta e seis reais) ITEM 109: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & C IA 

LTDA ME no valor final de R$ 4840.50 (quatro mil e oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos) ITEM 110: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO 

& CIA LTDA ME no valor final de R$ 1584.00 (um mil e quinhentos e oitenta e quatro reais) ITEM 111: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no 

valor final de R$ 1554.40 (um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) ITEM 112: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no 

valor final de R$ 532.16 (quinhentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos) ITEM 113: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor 

final de R$ 355.74 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) ITEM 114: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME 

no valor final de R$ 33448.80 (trinta e três mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) ITEM 115: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO 

& CIA LTDA ME no valor final de R$ 8.10 (oito reais e dez centavos) ITEM 116: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 1239.70 

(um mil e duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos) ITEM 117: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 217.80 

(duzentos e dezessete reais e oitenta centavos) ITEM 118: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 288.80 (duzentos e oitenta e oito 

reais e oitenta centavos) ITEM 119: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 278.40 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta centa-

vos) ITEM 120: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 579.70 (quinhentos e setenta e nove reais e setenta centavos) ITEM 121: a 

empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 9172.50 (nove mil e cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 

122: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 1976.40 (um mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) ITEM 123: a 

empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 3710.10 (três mil e setecentos e dez reais e dez centavos) ITEM 124: a empresa GILIANE 

LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 1221.20 (um mil e duzentos e vinte e um reais e vinte centavos) ITEM 125: a empresa GILIANE LALINE ZIMI-

NIANI - ME no valor final de R$ 7448.20 (sete mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos) ITEM 126: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZ-

ZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 310.44 (trezentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) ITEM 127: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZO-

LO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 3120.00 (três mil e cento e vinte reais) ITEM 128: a empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor 

final de R$ 5960.70 (cinco mil e novecentos e sessenta reais e setenta centavos) ITEM 129: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no 

valor final de R$ 2890.00 (dois mil e oitocentos e noventa reais) ITEM 130: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 

128.00 (cento e vinte e oito reais) ITEM 131: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 883.35 (oitocentos e oitenta e três reais e trinta 

e cinco centavos) ITEM 132: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 190.00 (cento e noventa reai s) ITEM 133: a 

empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 271.80 (duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos) ITEM 134: a empresa LUIS GUS-

TAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de R$ 497.76 (quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) ITEM 135: a empresa LUIS GUS-

TAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de R$ 1102.50 (um mil e cento e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 136: a empresa GILIANE LALINE 

ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 1033.60 (um mil e trinta e três reais e sessenta centavos) ITEM 137: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI 

LTDA EPP no valor final de R$ 550.00 (quinhentos e cinquenta reais) ITEM 138: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final 

de R$ 123.20 (cento e vinte e três reais e vinte centavos) ITEM 139: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 1417.59 

(um mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) ITEM 140: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de 

R$ 488.75 (quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) ITEM 141: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 554.60 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 16 de Setembro de 2020 • Edição 1787 • Ano XIV • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 11 

(quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) ITEM 142: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 210.88 (duzentos e 

dez reais e oitenta e oito centavos) ITEM 143: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 1293.50 (um mil e duzentos e noventa e três 

reais e cinquenta centavos) ITEM 144: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 5385.00 (cinco mil e trezentos e oitenta e cinco reais) 

ITEM 145: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 540.80 (quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos) ITEM 146: 

a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 1343.25 (um mil e trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) 

ITEM 147: a empresa GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP no valor final de R$ 15737.50 (quinze mil e setecentos e trinta e sete reai s e cinquenta centavos) 

ITEM 148: a empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de R$ 1528.75 (um mil e quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco 

centavos) ITEM 149: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 1743.06 (um mil e setecentos e quarenta e três reais e seis centavos) 

ITEM 150: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 1921.00 (um mil e novecentos e vinte e um reais) ITEM 151: a 

empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 1376.00 (um mil e trezentos e setenta e seis reais) ITEM 152: a empresa 

GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 732.90 (setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos) ITEM 153: a empresa MUDAR COM MAT 

CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 594.00 (quinhentos e noventa e quatro reais) ITEM 154: a empresa MUDAR COM MAT CO NST FER EPI 

LTDA EPP no valor final de R$ 1185.00 (um mil e cento e oitenta e cinco reais) ITEM 155: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no 

valor final de R$ 64.08 (sessenta e quatro reais e oito centavos) ITEM 156: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 832.32 (oitocen-

tos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) ITEM 157: a empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de R$ 1492.50 (um mil e 

quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 158: a empresa MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI no valor final de R$ 

6250.00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais) ITEM 159: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 588.80 (quinhentos e oitenta e 

oito reais e oitenta centavos) ITEM 160: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 220.00 (duzentos e vinte reais) ITEM 161: a empre-

sa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 492.00 (quatrocentos e noventa e dois reais) ITEM 162: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI 

- ME no valor final de R$ 1286.70 (um mil e duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) ITEM 163: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA 

LTDA ME no valor final de R$ 248.22 (duzentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos) ITEM 164: a empresa MUDAR CO M MAT CONST FER EPI 

LTDA EPP no valor final de R$ 2582.18 (dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos) ITEM 165: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER 

EPI LTDA EPP no valor final de R$ 4600.00 (quatro mil e seiscentos reais) ITEM 166: a empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA no valor final de 

R$ 1522.35 (um mil e quinhentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) ITEM 167: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 

865.80 (oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) ITEM 168: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 

117.60 (cento e dezessete reais e sessenta centavos) ITEM 169: a empresa GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP no valor final de R$ 33075.00 (trinta e três mil 

e setenta e cinco reais) ITEM 170: a empresa GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP no valor final de R$ 6930.00 (seis mil e novecentos e trinta  reais) ITEM 

171: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 954.00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) ITEM 172: a empresa 

MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 1107.40 (um mil e cento e sete reais e quarenta centavos) ITEM 173: a empresa MA-

TEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 341.94 (trezentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) ITEM 174: a empresa 

GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 330.00 (trezentos e trinta reais) ITEM 175: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor 

final de R$ 120.00 (cento e vinte reais) ITEM 176: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 70.00 (setenta reais) ITEM 177: a empre-

sa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 360.00 (trezentos e sessenta reais) ITEM 178: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no 

valor final de R$ 491.40 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta centavos) ITEM 179: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 

267.50 (duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) ITEM 180: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 481.25 (quatrocen-

tos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) ITEM 181: a empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME no valor final de R$ 2002.00 (dois mil e dois reais) 

ITEM 182: a empresa MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME no valor final de R$ 723.45 (setecentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centa-

vos) ITEM 183: a empresa MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP no valor final de R$ 389.85 (trezentos e oitenta e nove reais e  oitenta e cinco 

centavos).   

    

                           Primavera do Leste – MT, 15 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

*Adriano Conceição de Paula 

Pregoeiro 

 

 

 

*original assinado nos autos do processo. 
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2020 PROCESSO Nº 1207/2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com o que dispõe o inciso VI, do 

art. 43, da Lei nº 8.6666/93; 

 

CONSIDERANDO, o teor do Parecer Jurídico nº 127/2020-B, emitido pela 

Procuradoria Geral desta Prefeitura, cujo teor visa assegurar a legalidade na 

homologação da Tomada de Preços nº 015/2020, que tem por objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 

DE OBRA DE ENGENHARIA EM REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA 

PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BELA 

VISTA, CONFRONTAÇÕES DAS AVENIDA DOS TRABALHADORES 

COM AVENIDA IPÊ E RUA MANGABA, EM PRIMAVERA DO LESTE 

- MT, FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPA-

MENTOS, MAQUINÁRIOS E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO 

PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PRO-

JETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS. 

CONSIDERANDO, que o certame atendeu aos ditames da Lei de licitações, 

respeitando o observando os procedimentos exigidos;  

CONSIDERANDO, que o processo licitatório foi julgado com observância 

de critérios objetivos, sagrando-se vencedora a licitante que ofertou a melhor 

proposta observando o critério de menor preço e melhor técnica apresentado;  

CONSIDERANDO, que foram respeitados todos os prazos legais e que não 

ser verificou nenhuma causa de nulidade do certame, não existindo, portanto, 

qualquer recurso pendente ao referido Processo Licitatório;  

 

RESOLVE: 

 

I - ADJUDICAR o objeto do processo licitatório em favor da empresa J.A. 

TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no 

CNPJ Nº 34.299.045/0001-20, com proposta no valor global de R$ 

526.604,31 (quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e quatro reais e trinta 

e um centavos). 

 

II - HOMOLOGAR o resultado final da Tomada de Preços 013/2020, nos 

termos da Ata de Sessão e Pareceres Jurídicos e ofícios do departamento de 

Engenharia constantes no respectivo certame. 

 

Primavera do Leste/MT, 08 de setembro de 2020. 

 

 

Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

*Original assinado nos autos do processo. 

 

Hino 

 

O Hino de Primavera do Leste foi feito logo após a 

emancipação e criação do Município de Primavera 

do Leste (MT), no ano de 1986, sendo apresentado 

á comunidade no dia 13 de maio (data de aniversá-

rio da cidade) de 1987. 

 

 

Letra: Manoel João Braff - 1986 

Música: Manoel João Braff - 1986 

  

Primavera de clima inconteste 

Tua vida está cheia de esperança 

No progresso o teu povo sempre avança, 

Premiado pelos bens que tu nos deste. 

 

  

Estribilho: 

 

  

Salve, salve! Primavera do Leste. 

Deleitosa estação primaveril, 

Separando as águas do Brasil, 

Tu espraias o altiplano em campo agreste. 

Terra de luz, terra de amor, 

De tudo produz, a linda flor. 

E a vida reluz, na linda flor. 

 

  

Primavera do Leste em ti me assento, 

Ó rainha de plagas virginais, 

Em teus campos vicejam cereais, 

Destacada provedora de alimentos. 

 

  

Sobranceira do chão desta planura, 

Das vertentes dos rios, sul e norte 

Tuas terras tratadas desta sorte 

Recompensam quem explora a agricultura. 

 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020 

Processo n° 1900/2020 

 

Ratifico o ato do Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 

que dispensou a licitação, com fundamento no Artigo 24, Inciso X da Lei 

8.666/93 bem como a Lei Federal n° 8.245/91 (Lei do Inquilinato) e Parecer 

Jurídico nº 185/2020/PGM, a favor de SINAGRO PRODUTOS AGRO-

PECUÁRIOS - SA, tendo como objeto a locação de Imóvel para funciona-

mento da Sede da DERF - Delegacia Especializada em Roubos e Furtos 

junto à Polícia Civil de Primavera do Leste de acordo com o Termo de 

Cooperação Nº 317/2018/SESP entre este município e a Secretaria de Estado 

de Segurança Pública - SESP de Mato Grosso, pelo período de 12 (doze) 

meses no valor mensal de R$ 15.622,10 (Quinze mil, seiscentos e vinte e 

dois reais e dez centavos), face ao disposto no art. 24 da Lei nº 8.666/93, vez 

que o processo se encontra devidamente instruído. 

 

Publique-se. 

 

Primavera do Leste, 15 de setembro de 2020. 

 

Advanilson Rosa Sampaio 

Chefe de Gabinete 

Portaria nº 065/2019 

 

*Documento original Assinado nos autos do processo. 

 


