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PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017 – SRP  

Com Itens Exclusivos ME/EPP e item Ampla Participação 

Processo nº 782/2017 

(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, alterações posteriores e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARABRISAS 

E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA 

FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 10/julho/2017 

Hora: 08:00 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o 

credenciamento. A abertura da etapa de lances 

opera a preclusão 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 11:00h e 13:00h  às 17:00h. 

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. 

 

 

 

 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

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

Horários: Das 07:00h às 11:00h e 13:00h  às 17:00h. 

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. 

 

 

 
Licitação Pregão Presencial nº 057/2017 – SRP  

Processo nº 835/2017  

(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, alterações posteriores. e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PODA DE 

ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE 

GALHOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 13/julho/2017 

Hora: 08:00 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o 

credenciamento. A abertura da etapa de lances 

opera a preclusão 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 11:00h e 13:00h  às 17:00h. 

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. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

PROCESSO Nº 423/2017 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste torna público e para 

conhecimento dos licitantes e de quem mais interessar possa que a 
licitação supramencionada, que tem por objeto o CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 

ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 

LUMINÁRIAS DE LED,  EM TRECHO DA  BR 070, NO SETOR 

OESTE DA AVENIDA BELO HORIZONTE E MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 112,5KVA PARA  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2017 – SRP 

Exclusivo ME/EPP 

Processo nº 788/2017 

(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, alterações posteriores. e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 

AUTO ELÉTRICA E MANGUEIRAS 

PRENSADAS PARA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA 

DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS 

DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

DE PRIMAVERA DO LESTE. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 17/julho/2017 

Hora: 08:00 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o 

credenciamento. A abertura da etapa de lances 

opera a preclusão do direito de credenciamento 

e participação na licitação. 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do 

Leste – MT (Auditório de Licitações). 

 

PREGÃO PRESENCIAL 

PODER EXECUTIVO 
 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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Publique-se. 

Primavera do Leste, 12 de Junho de 2017. 

Wanderson Alex Moreira de Lana 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 

ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE MT,  CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS 

EM ANEXO AO EDITAL CORRESPONDENTE, foi 

REVOGADA, conforme decisão circunstanciada inserta no 

competente processo licitatório, com base no Art. 49, “caput” da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 

Primavera do Leste, 13 de junho de 2017. 

José Ricardo Alves de Oliveira 

Coordenador de Licitações 

Original assinado nos autos do processo. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2017  

Com Itens Exclusivos ME/EPP/MEI e itens Ampla Participação 

Processo nº 784/2017 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 5.450/05 e subsidiariamente, 

pelas Leis nº 8.666/93, 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 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

PERMANENTES E DE CONSUMO 

LABORATORIAL PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO LABORATÓRIO 

MUNICIPAL E DA UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO (UPA), DA UNIDADE DE 

COLETA DE SANGUE (UCT) E DA 

ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME 

DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE. 

SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES 

Dia: 05/julho/2017 

Hora: 09:00 horas (Horário de Brasília – DF) 

Site: www.bllcompras.org.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 h às 11:00h e 13:00h às 17:00h – 

Horário do Mato Grosso. 

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 “PUBLICAÇÕES – 

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 

interessados, quando necessário. 

 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO Nº 045/2017 

Processo Administrativo nº 0863/2017 

Ratifico o ato do Senhor Coordenador de Licitações, que com 
fundamento nos termos do Artigo 25, Inciso III da Lei 8.666/93, 

Parecer Jurídico nº 087/2017 que declarou como inexigível a licitação, 

a favor da contratação da BANDA OS MINUANOS, para 

apresentação musical na pista de caminhada municipal no dia 

15/06/2017. O valor da Prestação de serviço é de R$ 8.000,00 (Oito mil 

reais), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o 
processo se encontra devidamente instruído.  

 

PREGÃO ELETRÔNICO 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE 

INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

http://www.bllcompras.org.br/
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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AVISO DE SUSPENSÃO DE 

LICITAÇÃO 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2017 
 

SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL DE 

NATUREZA PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA 

ATIVIDADES DE CULTURA TRADICIONAL E SUAS 

VERTENTES PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE FORMA 

GRATUITA. 

O Município de Primavera do Leste por intermédio da Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, Secretaria 

Municipal de Educação, com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e no Decreto 

Municipal nº 1.629, de 13 de janeiro de 2017, torna público o presente 

Edital de Chamamento Público visando à seleção de organização da 
sociedade civil interessada em celebrar termo de colaboração que tenha 

por objeto a execução de atividades de cultura tradicional e suas 

vertentes para adolescentes e jovens de forma gratuita.  

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de 

propostas para a celebração de parceria com a Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste por intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo, 

Lazer e Juventude, por meio da formalização de termo de colaboração, 

para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que  
 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2017 

PROCESSSO Nº 835/2017 
   

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PODA DE ÁRVORES E 
RECOLHIMENTO DE GALHOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Em virtude de ALTERAÇÕES que serão feitas no Edital e/ou Termo 
de Referência, comunicamos SUSPENSÃO da licitação supracitada, 

marcada para o dia 13/072017 às 08:00 horas. Tão Logo a 

Administração decida acerca das alterações, nova data será divulgada 
para o certame através de publicação no Diário Oficial do Município - 

Dioprima e site da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – 

www.primaveradoleste.mt.gov.br, ícone “Cidadão”  – Editais e 
Licitações”. 

 Primavera do Leste - MT, 14 de junho de 2017. 

*José Ricardo Alves de Oliveira 

Analista de Licitações 

*Original assinado nos autos do Processo 

 
 

envolve a transferência de recursos financeiros à organização da 

sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital. 
1.2.  O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 

31 de julho de 2014, pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e 

pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste 
Edital.   

1.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de 

classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do 
termo de colaboração. 

2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

2.1. O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da 
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste para a execução de 

atividades de cultura tradicional e suas vertentes de forma gratuita. 

2.2. Objetivos específicos da parceria: 
2.2.1. Contratar no mínimo 02 (dois) instrutores de atividades de 

cultura tradicional e suas vertentes de forma gratuita; 

2.2.2. Atender no mínimo 150 pessoas, principalmente crianças e 
jovens munícipes; 

2.2.3. Ter carga horária de 40 horas semanais; 

2.2.4. Montagem de no mínimo 02 (dois) festivais públicos com as 
respectivas ações desenvolvidas e oriundas dos processos produzidos 

durante as atividades de forma semestral; 

2.2.5. Ofertar aulas semanalmente, com no mínimo 05 (Cinco) dias na 
semana para os interessados, com escala que possibilite uma ampla 

participação possível de pessoas; 

2.2.6. Participação nas atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, 
Lazer e Juventude ou quando solicitado pela mesma Secretaria; 

3. JUSTIFICATIVA  

3.1. Primavera do Leste é um município que recebe famílias de 
diversos cantos e oriundas de diversas regiões do Brasil, impulsionadas 

pelo mercado do agronegócio, pelo qual diversas culturas se entrelaçam 

fortalecendo novas perspectivas de contatos. Manifestações artísticas e 
culturais que desenvolvam ações ligadas as artes integradas e as 

atividades tradicionais dinamizam estes contatos e possibilitam que a 

criança e o jovem se integrem de forma educacional/cultural, assim 
como um melhor desencadeamento de sua socialização. Por isso, faz 

necessário um termo de colaboração com uma organização da 

sociedade civil sediada em Primavera do Leste com experiência na 
prática de atividades de cultura tradicional e suas vertentes para 

adolescentes e jovens, seguindo determinação da Lei Municipal 1.504 

de 09 de dezembro de 2014, que versa sobre o Sistema Municipal de 
Cultura e da Lei Municipal nº 1.597, de 11 de novembro de 2015, sobre 

o Plano Municipal de Cultura, que ministre semanalmente e que atenda 

a comunidade interessada com atividades ligadas ao universo da cultura 
tradicional e suas vertentes, dança tradicional, música, poesia, 

artesanato. Trabalhando com as manifestações artísticas de maneira 

integrada. A OSC deve ter grande conhecimento nas práticas culturas 
tradicionais com no mínimo 02 (dois) profissionais experiência 

comprovada. 

3.1. Cultura Tradicional é uma expressão que caracteriza um conjunto 
de elementos culturais específicos da sociedade de uma nação ou 

região. Trata-se de um conjunto de manifestações criadas por um grupo 
de pessoas que têm uma participação ativa nelas. A cultura tradicional é 

de fácil generalização e expressa uma atitude adotada por várias 

gerações em relação a um determinado problema da sociedade.  

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO  

4.1. Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civis 

(OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, 
alíneas “4.1.1.”, “4.1.2.” ou “4.1.3.”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com 

redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015): 

4.1.1. Entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) 
que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, 

diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, 

sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 

patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os 

aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de 
forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou 

fundo de reserva; 

4.1.2. As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de 
novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou 

vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações 

de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para 
fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação 

de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 

execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho 
social; 

4.1.3. As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a 

projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas 

a fins exclusivamente religiosos.  

4.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes  

 

EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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exigências: 

4.2.1. Não ter nenhuma irregularidade fiscal e de prestação de contas, 

caso o proponente tenha celebrado qualquer termo de parceria 
anteriormente com o poder público municipal; 

4.2.2. Declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração 

de Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as 
disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se 

responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e 

documentos apresentados durante o processo de seleção. 
4.3.  Não é permitida a atuação em rede. 

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO 

DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

5.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender 

aos seguintes requisitos: 
5.1.1 Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de 

atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como 

compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, 
inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão 

dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades 

cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014). 
5.1.2 Ser regida por normas de organização interna que prevejam 

expressamente que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 

patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual 
natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo 

objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 

33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014) Estão dispensadas desta 
exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 

33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014). 

5.1.3. Ser regida por normas de organização interna que prevejam, 
expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais 

de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, 

caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014). 
5.1.4. Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no 

mínimo 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por 

meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 

33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014). 

5.1.6. Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do 
objeto da parceria ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 

(um) ano, a ser comprovada no momento da apresentação do plano de 

trabalho e na forma do art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 
2016 (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014, e 

art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016). 

5.1.7. Possuir condições materiais para o desenvolvimento do objeto da 
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Não será necessária 

a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a 

aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de 
adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria 

(art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e 

art. 26, caput, inciso X e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 
5.1.8. Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento 

do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser 

comprovada na forma do art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, 
de 2016. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia 

instalada, sendo admitida a contratação de profissionais, a aquisição de 

bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de 
espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, 

inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, 

inciso III e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 
5.1.9. Apresentar certidões de regularidade fiscal: 

5.1.9.1. Ato constitutivo, Estatuto Social em vigor, registrado em 
cartório; 

5.1.9.2. Ata da eleição de sua atual diretoria; 

5.1.9.3. Cédula de Identidade e CPF do representante legal da entidade; 

5.1.9.4. Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas; 

5.1.9.5. Prova de regularidade fiscal – Tributos Federais; 

5.1.9.6. Prova de regularidade fiscal – Tributos Estaduais; 

5.1.9.7. Prova de regularidade fiscal – Tributos Municipais; 
5.1.9.8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS, através do Certificado de Regularidade de Situação 
– CRS; 

5.1.9.9. Certidão negativa de falência e concordata, expedida, no 
máximo, até 60 (sessenta) dias antes da apresentação da proposta; 

5.1.9.10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 

5.1.9.11. Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último 
exercício, vedada à substituição por Balancetes ou Balanço provisórios. 

5.1.10. Atender às exigências previstas na legislação específica, na 

hipótese de a OSC se tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, 
alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 2014); e 

5.1.11. Ser sediada no município de Primavera do Leste; 

5.2.  Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC  

 

que: 

5.2.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 

autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da 

Lei nº 13.019, de 2014); 

5.2.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria 

anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 

2014); 
5.2.3. Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do 

Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração 

pública federal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, 
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria 

natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são 
considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos 

e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 

13.019, de 2014, e art. 27, caput, inciso I e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 
8.726, de 2016); 

5.2.4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos 

últimos 5 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que 
motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou 

for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a 

apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com 
efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014); 

5.2.5. Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com 

suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso 

II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no 
inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, 

da Lei nº 13.019, de 2014); 

5.2.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas 
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, 

em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso 

VI, da Lei nº 13.019, de 2014);  
5.2.7. Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a 

parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada 

responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que 

tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto 

durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei 
nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 

13.019, de 2014). 

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

6.1. A presente seleção será conduzida por uma comissão de seleção 

será formada por 1 (um) representante da Secretaria de Cultura, 

Turismo, Lazer e Juventude, 1 (um) representante do Setor de Licitação 
e 1 (um) representante da Secretaria de Fazenda nomeados pela portaria 

XXX publicada no Diário Oficial de Primavera do Leste XXX. 

6.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que 
tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação 

do presente Edital, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou 

empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, ou cuja 
atuação no processo de seleção configure conflito de interesse, nos 

termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da 

Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016). 
6.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção 

não obsta a continuidade do processo de seleção. Configurado o 

impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente 
substituído por membro que possua qualificação equivalente à do 

substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 

1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 
8.726/2016). 

6.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá 

solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro 

desse colegiado. 

6.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, 

diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos 

apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e 
omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da 

isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

7. DA FASE DE SELEÇÃO 

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

Tabela 1 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de 

Chamamento Público. 

14/06/2017 

2 Envio das propostas pelas OSCs. 14/06/2017 a 
14/07/2017 
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(A) Informações 

sobre ações a 
serem 

executadas, 

metas a serem 
atingidas, 

indicadores que 

aferirão o 
cumprimento das 

metas e prazos 

para a execução 
das ações e para 

o cumprimento 

das metas 

- Grau pleno de atendimento (2,0 

pontos) 

- Grau satisfatório de atendimento (1,0 
pontos) 

- O não atendimento ou o atendimento 

insatisfatório (0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 

critério implica eliminação da proposta, 

por força do art. 16, §2º, incisos II e III, 
do Decreto nº 8.726, de 2016. 

2,0 

(B) Análise de 
ações e 

atividades 

realizadas e 
desenvolvidas no 

município pela 

OSC no que 

tange ao objeto 

proposto; 

- Grau pleno de atividades/ações 
executadas (2,0 pontos) 

- Grau satisfatório de atividades/ações 

executadas (1,0pontos); 
- O não atendimento ou o atendimento 

insatisfatório (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 

critério implica eliminação da proposta, 

por força do art. 16, §2º, incisos II e III, 

do Decreto nº 8.726, de 2016. 

2,0 

(C) Descrição da 

realidade objeto 

da parceria e do 
nexo entre essa 

realidade e a 

atividade ou 
projeto proposto 

- Grau pleno da descrição (1,0) 

- Grau satisfatório da descrição (0,5) 

- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 

critério implica eliminação da proposta, 
por força do art. 16, §2º, inciso I, do 

Decreto nº 8.726, de 2016. 

1,0 

(D) Adequação 
da proposta ao 

valor de 

referência 
constante do 

Edital, com 

menção expressa 
ao valor global 

da proposta 

- O valor global proposto é, pelo menos, 

10% (dez por cento) mais baixo do que 
o valor de referência (1,0); 

- O valor global proposto é igual ou até 

10% (dez por cento), exclusive, mais 
baixo do que o valor de referência (0,5); 

- O valor global proposto é superior ao 

valor de referência (0,0). 

1,0 

(E) Descrição 

detalhada da 
capacidade 

técnico-

operacional da 
instituição 

proponente, na 

gestão de 
atividades ou 

projetos 

relacionados ao 
objeto da 

parceria ou de 
natureza 

semelhante 

- Grau pleno de capacidade de descrição 
detalhada (2,0). 

- Grau satisfatório de descrição 

detalhada (1,0). 
- O não atendimento ou o atendimento 

insatisfatório do requisito de descrição 

detalhada (0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 

critério implica eliminação da proposta, 

por falta de capacidade técnica e 
operacional da OSC (art. 33, caput, 

inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, 
de 2014). 

2,0 

(F) Currículo dos 

principais 

profissionais 

envolvidos na 
proposta, no 

mínimo 02 (dois) 

profissionais com 

experiência 

- Currículo dos profissionais satisfatório 

(1,0). 
- O não atendimento do currículo dos 

profissionais e/ou a inexistência de 

mínimo de 2 (dois) profissionais 

graduados em licenciatura em teatro/artes 

cênicas. (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta, 

por falta de capacidade técnica e 
operacional da OSC (art. 33, caput, inciso 

V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014). 

1,0 

(G) Estratégia de 

ação e 
metodologia 

detalhada da 

execução do 

objeto do projeto 

- Grau pleno de capacidade de descrição 

da metodologia (0,5). 
- Grau pleno de capacidade de descrição 

da estratégia de ação (0,5). 

- O não atendimento ou o atendimento 

insatisfatório da descrição da estratégia 

de ação e metodologia (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 

critério implica eliminação da proposta, 

por falta de capacidade técnica e 

operacional da OSC (art. 33, caput, inciso 

V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014). 

1,0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL 10,0 

 

3 Etapa competitiva de avaliação das 

propostas pela Comissão de Seleção. 

17/07/2017 à 19/07 

4 Divulgação do resultado preliminar. 19/07/2017 

5 Interposição de recursos contra o 

resultado preliminar.  

20/07/2017 a 

26/07/2017 

6 Análise dos recursos pela Comissão 

de Seleção. 

27/07/2017 a 

28/07/2017 

7 Homologação e publicação do 

resultado definitivo da fase de 

seleção, com divulgação das decisões 
recursais proferidas (se houver).  

31/07/2017 

 

7.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos 

requisitos para a celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, 

de 2014) e a não ocorrência de impedimento para a celebração da 
parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa 

competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas da(s) 

OSC(s) selecionada(s) (mais bem classificada/s), nos termos do art. 28 
da Lei nº 13.019, de 2014.   

7.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.  
7.3.1. O presente Edital será divulgado no Diário Oficial do município 

e em página do sítio eletrônico oficial do(a) Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste na internet por meio da página eletrônica 

www.primaveradoleste.mt.gov.br , com prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação 

do Edital. 

7.4.  Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs. 
7.4.1. As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado e 

com identificação da instituição proponente e meios de contato pelas 
OSCs até o dia 14/07/2017 das 07h às 16:59h, com a inscrição 

“Proposta – Edital de Chamamento Público nº 006/2017” e 

entregues pessoalmente no setor de protocolo da Prefeitura Municipal 
de Primavera do Leste, destinado ao Setor de convênios, Rua Maringá, 

444, bairro Centro, CEP 78850-000, Primavera do Leste/MT – Fone 

(66) 3498-3333 não sendo permitido o recebimento dos Documentos de 
Habilitação e das Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital. 

7.4.1.1. Não serão aceitas propostas enviadas por correios ou por 

qualquer outro meio que não seja a entrega presencial na Prefeitura 
Municipal de Primavera do Leste como consta endereço no inciso no 

item 7.4.1. 

7.4.2. A proposta, em via única e impressa, deverá ter todas as folhas 

rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo 

representante legal da OSC proponente. Também deve ser entregue 

uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da proposta. 
7.4.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma 

outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou 

esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela 
administração pública municipal. 

7.4.4. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a 

apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada 
apenas a última proposta enviada para análise. 

7.4.5. Observado o disposto no item 7.5.3 deste Edital, as 

propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 
7.4.5.1. A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a 

atividade ou o projeto proposto;  

7.4.5.2. As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os 
indicadores que aferirão o cumprimento das metas; 

7.4.5.3. Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das 

metas; 
7.4.5.4. O valor global. 

7.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 

Comissão de Seleção.  

7.5.1.  Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a 

Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSCs 

concorrentes. A análise e o julgamento de cada proposta serão 

realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência 

técnica para exercer seu julgamento. 

7.5.2.  A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 

para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado 

preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de 

forma devidamente justificada, por até mais 30 (trinta) dias.   

7.5.3.  As propostas deverão conter informações que atendem aos 

critérios de julgamento estabelecidos na Tabela 2 abaixo, observado o 

contido no Anexo V – Referências para Colaboração. 

7.5.4.  A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com 

base nos critérios de julgamento apresentados no quadro a seguir: 
Tabela 2 

Critérios de 

Julgamento 

Metodologia de Pontuação Pontuação 

Máxima por 

Item 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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Seleção, com as informações necessárias à decisão final. 

7.8.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser 

proferida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado do 
recebimento do recurso. A motivação deve ser explícita, clara e 

congruente, podendo consistir em declaração de concordância com 

fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou 
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não 

caberá novo recurso contra esta decisão. 

7.8.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o 
do vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia 

útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do 

processo de seleção. 
7.8.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento.  

7.9. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da 

fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas 

(se houver). Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo 

sem interposição de recurso, o órgão ou a entidade pública municipal 
deverá homologar e divulgar no Diário Oficial e no seu sítio eletrônico 

oficial, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do 

processo de seleção (art. 19 do Decreto nº 8.726, de 2016). 

7.9.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da 

parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de 2014).    

7.9.2. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma 
única entidade com proposta classificada (não eliminada), e desde que 

atendidas as exigências deste Edital, a Prefeitura Municipal de 
Primavera do Leste poderá dar prosseguimento ao processo de seleção 

e convocá-la para iniciar o processo de celebração. 

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura 

do instrumento de parceria: 

Tabela 3 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação do 

plano de trabalho e comprovação do atendimento dos 

requisitos para celebração da parceria e de que não incorre 
nos impedimentos (vedações) legais.  

2 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração 

da parceria e de que não incorre nos impedimentos 

(vedações) legais. Análise do plano de trabalho. 

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de 

documentação, se necessário. 

4 Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de 

colaboração. 

5 Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário 

Oficial de Primavera do Leste. 

8.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação 

do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos 

para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos 

(vedações) legais.  

Para a celebração da parceria, a Prefeitura Municipal de Primavera do 
Leste convocará a OSC selecionada para, no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos a partir da convocação, apresentar o seu plano de trabalho (art. 
25 do Decreto nº 8.726, de 2016) e a documentação exigida para 

comprovação dos requisitos para a celebração da parceria e de que não 

incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 
13.019, de 2014, e arts. 26 e 27 do Decreto nº 8.726, de 2016). 

8.2.1. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá 

apresentar o detalhamento da proposta submetida e aprovada no 

processo de seleção, com todos os pormenores exigidos pela legislação 

(em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 25 do Decreto 

nº 8.726, de 2016), observados os Anexos: 
 IV – Modelo de Plano de Trabalho e V – Referências para 

Colaboração.    

8.2.2. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes 
elementos:  

8.2.2.1. A descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser 

demonstrado o nexo com a atividade ou o projeto e com as metas a 
serem atingidas; 

8.2.2.2. A forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as 

que demandarão atuação em rede; 

8.2.2.3. A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem  

atingidas;  
8.2.2.4. A definição dos indicadores, documentos e outros meios a 

serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas; 

8.2.2.5. A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem 
realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e 

trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos necessários 

à execução do objeto; 

8.2.2.6. Os valores a serem repassados mediante cronograma de 

desembolso;  

7.5.5.  A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com 

relação ao critério de julgamento (E), deverá acarretar a eliminação da 

proposta, podendo ensejar, ainda, a eliminação da proposta, a aplicação 
de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação 

do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do 

cometimento de eventual crime. 
7.5.6.  O proponente deverá descrever minuciosamente as 

experiências relativas ao critério de julgamento (E), informando as 

atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es), 
local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras 

informações que julgar relevantes. A comprovação documental de tais 

experiências dar-se-á nas Etapas 1 a 3 da fase de celebração, sendo que 
qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as 

providências indicadas no subitem anterior. 

7.5.7.  Serão eliminadas aquelas propostas: 
7.5.7.1. Cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; 

7.5.7.2. Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), 

(C), (E), (F) ou (G); ou ainda que não contenham, no mínimo, as 
seguintes informações: a descrição da realidade objeto da parceria e o 

nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem 

executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas; os prazos para a execução das ações e para o 

cumprimento das metas; e o valor global proposto (art. 16, §2º, incisos I 

a IV, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
7.5.7.3. Que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do 

Decreto nº 8.726, de 2016);  
7.5.7.4. Com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser 

avaliado pela Comissão de Seleção à luz da estimativa realizada na 

forma do §8º do art. 9º do Decreto nº 8.726, de 2016, e de eventuais 
diligências complementares, que ateste a inviabilidade econômica e 

financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.   

7.5.8.  As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem 
decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com base na 

Tabela 2, assim considerada a média aritmética das notas lançadas por 

cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um 
dos critérios de julgamento. 

7.5.9.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate 

será feito com base na maior pontuação obtida no critério de 
julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será 

feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos 

critérios de julgamento (B), (E), (D), (F), (G) e (C). Caso essas regras 
não solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com 

mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida 

por sorteio.  
7.5.10. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não 

for a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento 

público, levando-se em conta a pontuação total obtida e a proporção 
entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto 

(art. 27, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).  

7.6.  Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A 
administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de 

seleção no Diário Oficial do Município e em página do sítio oficial 

do(a) Prefeitura Municipal de Primavera do Leste na internet por meio 
da página eletrônica www.primaveradoleste.mt.gov.br , iniciando-se o 

prazo para recurso. 

7.7.  Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado 

preliminar do processo de seleção. 

7.7.1. Nos termos do art. 18 do Decreto nº 8.726, de 2016, os 
participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar 

deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias 

corridos, contado da publicação da decisão, ao colegiado que a 
proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). Não 

será conhecido recurso interposto fora do prazo.  

7.7.2. O recurso deverá ser protocolado no setor as Comissões e 
direcionados a Gerência de Convênios, situada na Rua Maringá, 444, 

bairro Centro, CEP 78850-000, Primavera do Leste/MT – Fone (66) 

3498-3333. 
7.7.3.  É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos 

autos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

7.7.4. Interposto recurso, a administração pública dará ciência, 

preferencialmente por meio do Diário Oficial do Município de 

Primavera do Leste, para que os interessados apresentem suas 

contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contado da data da  

ciência.    

7.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 

7.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 
7.8.2.  Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá 

reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados 
do fim do prazo para recebimento das contrarrazões, ou, dentro desse 

mesmo prazo, encaminhar o recurso ao Presidente da Comissão de  

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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8.2.6. A critério da OSC, os documentos previstos nos incisos IV e V 

logo acima poderão ser substituídos pelo extrato emitido pelo Serviço 
Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc, 

quando disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional do 

Ministério da Fazenda (art. 26, §3º, do Decreto nº 8.726, de 2016).  
8.2.7. As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões 

previstas nos incisos I8 e 10 logo acima que estiverem vencidas no 

momento da análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente 
(art. 26, §4º, do Decreto nº 8.726, de 2016).  

8.2.8.O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do 

cumprimento dos requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados na 
Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, destinado ao setor 

de Gerência de Convênios, situada na Rua Maringá, 444, bairro Centro, 

CEP 78850-000, Primavera do Leste/MT – Fone (66) 3498-3333. 

8.3. Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para 

celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos 

(vedações) legais. Análise do plano de trabalho. Esta etapa consiste 
no exame formal, a ser realizado pela administração pública, do 

atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da 

parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de 
demais exigências descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, 

ainda, a análise do plano de trabalho. 

8.3.1. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para 
a celebração de parcerias, a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 

deverá consultar o setor de licitações e contratos administrativos, bem 

como a assessoria jurídica para verificação de inadimplência junto ao 
poder público órgão municipal   

8.3.2. A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste examinará o plano 
de trabalho apresentado pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela 

OSC imediatamente mais bem classificada que tenha sido convocada.   

8.3.3. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo 
com as informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC, 

observados os termos e as condições constantes neste Edital e em seus 

anexos (art. 25, §2º, do Decreto nº 8.726, de 2016). Para tanto, a 
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste poderá solicitar a 

realização de ajustes no plano de trabalho, nos termos do §3º do art. 25 

do mesmo Decreto.  
8.3.4. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na 

hipótese de a OSC selecionada não atender aos requisitos previstos na 

Etapa 1 da fase de celebração, incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser 

convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por 

ela apresentada. 
8.3.5. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, 

caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na 

forma da Etapa 1 da fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à 
verificação dos documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento 

poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de 

classificação. 

8.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de 

documentação, se necessário. 

8.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos 
apresentados ou constatado evento que impeça a celebração, a OSC 

será comunicada do fato e instada a regularizar sua situação, no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria 
(art. 28 do Decreto nº 8.726, de 2016).  

8.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de 

trabalho enviado pela OSC, a administração pública solicitará a 
realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em até 15(quinze) dias 

corridos, contados da data de recebimento da solicitação apresentada 

(art. 25, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 

8.5. Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de 

colaboração. 

8.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção 
das providências impostas pela legislação regente, incluindo a 

aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico pelo 

órgão ou entidade pública municipal, da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução da parceria. 

8.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração 

da parceria (art. 25, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 
8.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na 

Etapa 1 da fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, 

a OSC fica obrigada a informar qualquer evento superveniente que 
possa prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao 

cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração.  

8.5.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no 
quadro de dirigentes, quando houver (art. 26, §5º, do Decreto nº 8.726, 

de 2016). 

8.6. Etapa 5: Publicação do extrato do termo de colaboração no 

Diário Oficial de Primavera do Leste. O termo de colaboração 

somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo  

 

8.2.2.7. As ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o 

caso. 
8.2.3. A previsão de receitas e despesas deverá incluir os elementos 

indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados 

com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da 
mesma natureza, para cada  item, podendo ser utilizadas cotações, 

tabelas de preços de associações profissionais, publicações 

especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer outras 
fontes de informação disponíveis ao público. No caso de cotações, a 

OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 03 (três) 

fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que 
identifique a data da cotação e o fornecedor específico. Para comprovar 

a compatibilidade de custos de determinados itens, a OSC poderá, se 

desejar, utilizar-se de ata de registro de preços vigente, consultando e 
encaminhando atas disponíveis no Portal de Compras de Primavera do 

Leste. 

8.2.4. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, 
no mesmo prazo acima de 15 (quinze) dias corridos, deverá comprovar 

o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, 

nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do 
art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que 

incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão 

verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos: 
8.2.4.1. Ato constitutivo, Estatuto Social em vigor, registrado em 

cartório; 

8.2.4.2. Ata da eleição de sua atual diretoria; 
8.2.4.3. Cédula de Identidade e CPF do representante legal da entidade; 

8.2.4.4. Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas; 

8.2.4.5. Prova de regularidade fiscal – Tributos Federais; 

8.2.4.6. Prova de regularidade fiscal – Tributos Estaduais; 
8.2.4.7. Prova de regularidade fiscal – Tributos Municipais; 

8.2.4.8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS, através do Certificado de Regularidade de Situação 
– CRS; 

8.2.4.9. Certidão negativa de falência e concordata, expedida, no 

máximo, até 60 (sessenta) dias antes da apresentação da proposta; 
8.2.4.10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 

8.2.4.11. Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último 

exercício, vedada à substituição por Balancetes ou Balanço provisórios. 

8.2.4.12. Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto 

da parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano 

de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem 
prejuízo de outros: 

8.2.4.13. Instrumentos de parceria firmados com órgãos ou entidades da 

administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras 
organizações da sociedade civil; 

8.2.4.14. Currículo dos principais profissionais que integram o corpo de 

funcionários da OSC responsáveis pelo projeto de atividades; 
8.2.4.15. Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no 

desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da 

parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, 
instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, 

movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, 

comissões ou comitês de políticas públicas. 
8.2.4.16. Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme 

o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, 

número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles, 

conforme Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 

2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade; 
8.2.4.17. Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no 

endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de 

locação; 
8.2.4.18. Declaração do representante legal da OSC com informação de 

que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das 

vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais 
deverão estar descritas no documento, conforme modelo no Anexo VI – 

Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

8.2.4.19. Declaração do representante legal da OSC sobre a existência 
de instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a 

previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria, conforme 

Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;  
8.2.4.20. Declaração do representante legal da OSC de que trata o art. 

27 do Decreto nº 8.726, de 2016, conforme Anexo III – Declaração do 

Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da 
Entidade;  

8.2.4.21. Declaração de contrapartida em bens e serviços, quando 

couber, conforme Anexo VIII – Declaração de Contrapartida. 

8.2.5. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de 

negativas, no caso das certidões previstas nos incisos 8 e 10 logo acima. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
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acordo com o art. 35, §5º, art. 36, art. 42 da Lei nº 13.019/2014. 

9.9. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à 

parceria, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 
cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 

administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica ou na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. 

9.10. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos 
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 

aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração 

pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da 
parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.  

9.11. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a 

disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse 
público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência 

administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração 

pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos 
proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.   

10. CONTRAPARTIDA 

10.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada 

de acordo com o art. 35, §1º, da Lei nº 13.019/2014, que determina que 

quando o valor global for igual ou inferior a R$ 600.000,00 (seiscentos 

mil reais) não poderá ser exigida contrapartida em bens ou serviços e 
que em chamamento público para termo de colaboração não se deve 

exigir contrapartida financeira.  

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio oficial do(a) 

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste na internet por meio da 

página eletrônica www.primaveradoleste.mt.gov.br , com prazo de 30 
(trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de 

publicação do Edital. 

11.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com 
antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio das 

propostas por petição dirigida ou protocolada no endereço informado 

no subitem 7.4.1 deste Edital. A resposta às impugnações caberá a 
Comissão de Seleção. 

11.2.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na 

interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados 
com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio da 

proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: 

convenios@pva.mt.gov.br. Os esclarecimentos serão prestados pela 
Comissão de Seleção. 

11.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem 

os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os 
esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de 

Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 
11.2.3. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou 

dos pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma 

que se deu o texto original, alterando‐se o prazo inicialmente 
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das 

propostas ou o princípio da isonomia. 

11.3.  A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste resolverá os 
casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, 

observadas as disposições legais e os princípios que regem a 

administração pública. 
11.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por 

interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, 
sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 

11.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase 

do Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá 
acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções 

administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades 

competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual 
crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra 

após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do 

instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata 
o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.  

11.6.  A administração pública não cobrará das entidades 

concorrentes taxa para participar deste Chamamento Público.   

11.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e 
quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento 

Público serão de inteira responsabilidade das entidades concorrentes, 

não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da 
administração pública. 

11.8. O presente Edital terá vigência de 12 (doze) meses a contar da 

data da homologação do resultado definitivo, podendo ser renovado 
automaticamente.  

 

extrato no meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 

da Lei nº 13.019, de 2014). 

9. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO 

PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO 

9.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas 

relativas ao presente Edital são assim provenientes: 

9.1.1. Dotação orçamentária referente ao ano de 2017. 

Órgão 11 Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo, Lazer e Juventude 

Und. 

Orçamentária 

11001 Coordenadoria de Cultura e 
Juventude 

Unidade 

executora 

11001 Coordenadoria de Cultura e 

Juventude 

Funcional 

programática 

13.392.0046-
1.331 

Convênios Municipais Entidade 
Pública e Privadas 

Ficha  913 Subvenções Sociais 

Despesa/fonte  3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 

9.2.2 - Dotação orçamentária referente ao ano de 2018. 

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

Und. 

Orçamentária 

11001 Coordenadoria de Cultura e 

Juventude 

Unidade 

executora 

11001 Coordenadoria de Cultura e 
Juventude 

Funcional 

programática 

13.392.0046-

1.331 

Convênios Municipais Entidade 

Pública e Privadas 

Ficha  913 Subvenções Sociais 

Despesa/fonte  3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 

9.3. Nas parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício 

financeiro seguinte ao da seleção, o órgão ou a entidade pública 
municipal indicará a previsão dos créditos necessários para garantir a 

execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes (art. 9º, 

§1º, do Decreto nº 8.726, de 2016).  
9.3.1. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à 

cobertura de cada parcela da despesa, a ser transferida pela 

administração pública municipal nos exercícios subsequentes, será 
realizada mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio 

de certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no exercício 

em que a despesa estiver consignada (art. 24, parágrafo único, e art. 43, 
§1º, inciso II, ambos do Decreto nº 8.726, de 2016). 

9.4. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais), divididos em 12 meses. 
9.5. O valor de referência para a realização do objeto do termo de 

colaboração é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme 

disposto no Anexo V – Referências para Colaboração. O exato valor a 
ser repassado será definido no termo de colaboração, observada a 

proposta apresentada pela OSC selecionada. 

9.6.  As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de 
desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria, 

observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 33 

e 34 do Decreto nº 8.726, de 2016. 
9.7. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em 

geral efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o 

instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto 
nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 

2014, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016. É recomendável 

a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente 
alegar, futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, 

seja para evitar as sanções cabíveis. 

9.8.  Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para 
satisfação de seu objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas 

previstas e aprovadas no plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 

2014): 
9.8.1. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de 

trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da 

parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, 
contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 

férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias 

e demais encargos sociais e trabalhistas; 
9.8.2. Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação 

nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija; 

9.8.3. Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a 
proporção em relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, 

assessoria jurídica, contador, água, energia, dentre outros);  

9.8.4. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à 
consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde 

que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais, no 
qual o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e a OSC 

deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à 

administração pública, assim como a definição clara de titularidade dos 
bens e os respectivos destinos a serem dados aos bens adquiridos, de  

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
mailto:convenios@pva.mt.gov.br
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11.9. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte 

integrante: 

Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância; 
Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 

Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e 

Relação dos Dirigentes da Entidade; 
Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho; 

Anexo V – Referências para Colaboração; 

Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 
Anexo VII – Minuta do Termo de Colaboração;  

GETÚLIO GONÇALVES VIANA 

PREFEITO MUNICIPAL 

(MODELO) 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – 

OSC]está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de 

Chamamento Público nº 006/2017 e em seus anexos, bem como que se 
responsabiliza, sob as penas da Lei,pela veracidade e legitimidade das 

informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

 

Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

(MODELO) 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES 

MATERIAIS 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, 
da Lei nº 13.019, de 2014, c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 

8.726, de 2016, que a [identificação da organização da sociedade civil 

– OSC]: 
 Dispõe de instalações e outras condições materiais para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas. 
OU 

 Pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as 

condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos 
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.  

OU 

 Dispõe de instalações e outras condições materiais para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, 

contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 
 

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações 

acima, conforme a sua situação. A presente observação deverá ser 
suprimida da versão final da declaração. 

Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

(MODELO) 
 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016, 

E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da 
organização da sociedade civil – OSC], nos termos dos arts. 26, caput, 

inciso VII, e 27do Decreto nº 8.726, de 2016, que: 

 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) 

membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública federal; ou (b) cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a presente 

vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, 

sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser 
devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a 

mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente 

como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, 
de 2014); 

 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA 

ENTIDADE 

Nome do dirigente 

e 

cargo que ocupa 

na OSC 

Carteira de 

identidade, órgão 

expedidor e CPF 

Endereço 

residencial, 

telefone e e-mail 

   

   

   

   

   

 

   

 Não contratará com recursos da parceria, para prestação 

de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 

cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 
administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias; 

 Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos 

repassados: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente 

de órgão ou entidade da administração pública federal; (b) servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou 

função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública 

federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as 

hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes 

contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de 

crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, 

e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.  

Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 (MODELO) 

ANEXO IV 

PLANO DE TRABALHO 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

I. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE 

(CONVENENTE/EXECUTOR) 

1.Nome do proponente:  
2.CNPJ:  

3.Endereço completo: 

4.Município:  
5.CEP:  

6.DDD/Telefone:  

7.Fax:  
8.E-mail:  

II. IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE 

PROPONENTE 

9.Nome do Dirigente: 

10.CPF nº:  

11. Nº RG/Data/Órgão Expedidor:  

12.Cargo:  

13.Endereço residencial completo:  

14.Município:  

15.CEP:  

16.DDD/Telefone:  

17.E-mail:  

DADOS DO PROJETO 

TÍTULO DA PROPOSTA 
XXXXXXXX 

APRESENTAÇÃO 

XXXXXXXX 

OBJETIVOS 

GERAL:  

ESPECÍFICO: 

JUSTIFICATIVA 

XXXXXXXX 

METAS 

XXXXXXXX 

RESULTADOS ESPERADOS 

XXXXXXXX 

PÚBLICO-ALVO 

XXXXXXXX 

 

EQUIPE TÉCNICA 
 

FUNÇÃO QUANT NOME 

   

   

   

   
 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO E METODOLOGIA 
 

ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

Data Ação Local Informações 

    

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES/AÇÃO 
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N/A = NÃO SE APLICA. 

 
ORÇAMENTO 

(Aqui deverão ser detalhadas todas as despesas necessárias para que o 

projeto seja realizado); 

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Ano: 2017 - 2018 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

 

- - - - - - - - - - - - 

ANEXO V 

REFERÊNCIAS PARA COLABORAÇÃO 

Dos valores 

O termo de colaboração é no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte 

mil reais) divididos em 12 meses. 

As parcelas serão mensais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

Recebimento a partir da segunda parcela só serão realizados após 

prestação de contas e aprovação da parcela anterior de acordo com a lei 
13.019 de 2014.  

A instituição deverá suprir as seguintes necessidades/exigências:  
* Contratar no mínimo 02 (dois) instrutores de atividades de cultura 

tradicional e suas vertentes; 

* Atender no mínimo 150 pessoas, principalmente crianças e jovens 
munícipes; 

* Ter carga horária de 40 horas semanais; 

* Montagem de no mínimo 02 (dois) festivais públicos com as 
respectivas ações desenvolvidas e oriundas dos processos produzidos 

durante as atividades de forma semestral; 

* Ofertar aulas semanalmente, com no mínimo 05 (Cinco) dias na 
semana para os interessados, com escala que possibilite uma ampla 

participação possível de pessoas; 

* Participação nas atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e 
Juventude ou quando solicitado pela mesma Secretaria; 

Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 (MODELO) 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, 

do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da organização da 
sociedade civil – OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer 

das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse 

sentido, a citada entidade: 
 Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a 

funcionar no território nacional; 

 Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria 
anteriormente celebrada; 

 Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério 

Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da 
mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de 

colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se 

aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas 

pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente 
informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa 

figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e 

administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 
 Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos 

últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, 

inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014; 
 Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a administração pública, suspensão temporária da participação em 

chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato 

com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 

sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de 

chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e 

entidades de todas as esferas de governo; 
 Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e 

 Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a 

parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 

irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta 

grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável 

por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 

incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 
Primavera do Leste/MT, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
 

ANEXO VII 

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

CONVÊNIO Nº XX/2017 

TERMO DE COLABORAÇÃO DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO  
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LESTE – MT E A OSC XXXX. 

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, inscrito no 

CNPJ sob o n.º 01.974.088/0001-05, com sede na Rua Maringá, 444, 
nesta cidade, neste ato representado Prefeito Municipal Sr. 

XXXXXXXX, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão,  portador da 

Cédula de Identidade nº RG 000000000 e CPF nº 000000000, residente 
e domiciliado na cidade de Primavera do Leste - MT, doravante 

denominado MUNICÍPIO, e de outro lado A OSC, inscrita no CNPJ  

nº 000000000, com endereço, neste ato representada pelo Presidente, 
XXXX, nacionalidade, estado civil, portador da Cédula de Identidade 

nº RG XXXXXXX e CPF nº XXXXXX, endereço, cidade, , doravante 

denominada OSC, celebram o presente termo de colaboração mediante 
as seguintes clausulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO 

O presente Termo de Colaboração objetiva-se em ofertar atividades de 
cultura tradicional e suas vertentes, dança tradicional, música, poesia, 

artesanato. Trabalhando com as manifestações artísticas de maneira 

integrada e de forma gratuita para crianças e jovens. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

Os conveniados se comprometem a convergirem esforços e a utilizarem 

recursos materiais, humanos e financeiros com o propósito de 

cumprirem o que prescreve o presente instrumento. 

Constará como anexo deste termo de colaboração, o plano de trabalho, 

datado e assinado, que dele será parte integrante e indissociável.  

I - COMPETE À ASSOCIAÇÃO 

  Contratar no mínimo 02 (dois) instrutores de atividades de cultura 
tradicional e suas vertentes; 

  Atender no mínimo 150 pessoas, principalmente crianças e jovens 
munícipes; 

  Ter carga horária de 40 horas semanais; 

  Montagem de no mínimo 02 (dois) festivais públicos com as 

respectivas ações desenvolvidas e oriundas dos processos produzidos 

durante as atividades de forma semestral; 

  Ofertar aulas semanalmente, com no mínimo 05 (Cinco) dias na 

semana para os interessados, com escala que possibilite uma ampla 
participação possível de pessoas; 

  Participação nas atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, 
Lazer e Juventude ou quando solicitado pela mesma Secretaria; 

Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do 

controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, 

aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração 

ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do 

respectivo objeto. 

Prestar contas de cada parcela efetuada, conforme exigências da Lei 

13.019/2014 e suas alterações. 

II - COMPETE AO MUNICÍPIO: 

a)Acompanhar, monitorar e avaliar constantemente as atividades 

realizadas estabelecendo meios para a identificação do 
desenvolvimento e enriquecimento artístico, escolar, social e familiar 

dos envolvidos bem como para o exercício da cidadania; 

b)Fornecer, quando necessário, e após análise de necessidade real feita 
pelo órgão gestor, ajuda de custo com hospedagens, transporte, 

alimentação e material diverso para a participação dos instrutores em 

eventos cujos objetivos sejam de enriquecer o conhecimento cultural; 
c)O repasse mensal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo 

período de 12 (doze) meses a contar do mês de Agosto de 2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PROPOSTA ARTÍSTICO-

PEDAGÓGICA  

Cabe a OSC de Primavera do Leste organizar os calendários de aulas, 

as chamadas e preparar os conteúdos, como também sobre os métodos 
aplicados nas aulas. Cabe também a OSC a responsabilidade da escolha 

dos trabalhos coreográficos a serem realizados nas aulas com os alunos. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATIVIDADES  

PARÁGRAFO ÚNICO – Caberá à OSC o desenvolvimento, 

organização e aplicação de recursos e as responsabilidades legais 

pertinentes à realização de quaisquer atividades que sejam de iniciativa 
própria da Associação. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E 

TRABALHISTAS 

PARÁGRAFO ÚNICO – A OSC é responsável pela contratação dos 

funcionários, de acordo com as necessidades do termo de colaboração, 
bem como o pagamento dos seus vencimentos e encargos sociais. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS VALORES DO CONVÊNIO E DA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

a)O valor do convênio é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 

sendo repassado pelo MUNICÍPIO mensalmente em 12 (doze) 

parcelas mensais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

b)A despesa decorrente do repasse de recursos financeiros deste 

convênio correrá à conta de dotações previstas na Lei Municipal no 

1.508, de 16 de dezembro de 2014, quais sejam para o repasse do 

recurso:  

Órgão 11 Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo, Lazer e Juventude 

Und. 

Orçamentária 

11001 Coordenadoria de Cultura e 

Juventude 

Unidade 

executora 

11001 Coordenadoria de Cultura e 

Juventude 

Funcional 

programática 

13.392.0046-

1.331 

Convênios Municipais Entidade 

Pública e Privadas 

Ficha  913 Subvenções Sociais 

Despesa/fonte  3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste convênio é do dia 01 de Agosto de 2017 até 
o dia 31 de julho de 2018, podendo ser prorrogado mediante vontade 

das partes por mais 1 ano. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

§ 1º. É facultado aos partícipes, rescindirem o instrumento, a qualquer 

tempo, desde que obedeça a estipulação de prazo mínimo de 

antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias; 

§ 2º. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da 

parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 

devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de  trinta 

dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do 
responsável, providenciada pela autoridade competente da 

administração pública 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do extrato do presente convênio no DIOPRIMA correrá 

por conta e ônus do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

Fica eleito o fórum da comarca de Primavera do Leste para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas da execução deste convênio. 

E por estarem acordes com os termos deste convênio, as partes firmam-
no em 03 (três) vias de igual teor e forma e para todos os efeitos legais. 

Primavera do Leste - MT, XX de XXXX de 2017. 

XXXXXXXX 
PREFEITO MUNICIPAL 

XXXXXXXX 
PRESIDENTE DA OSC 

Testemunhas 

________________________ 

Nome: 
CPF 

________________________ 

Nome: 

CPF 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

SETOR DE LICITAÇÕES 

CREDENCIAMENTO Nº 008/2017 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO – HOSPITALARES  

O Município de Primavera do Leste por intermédio da Secretaria 

Municipal de Saúde está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO 

aos interessados em prestar serviços Médico - Hospitalares, torna 

público que, encontra-se aberto o processo de CREDENCIAMENTO, 

através de inexigibilidade de licitação, de pessoas jurídicas para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO – HOSPITALARES, 

MEDIANTE PRESTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS 

AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS), CONFORME PREVISTOS NA PORTARIA MS 

Nº. 2.567 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PORTARIA N° 3.410 

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE ACORDO COM AS 

QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL, nos 

termos das condições estabelecidas no presente instrumento de 
Chamamento para Credenciamento. Os interessados deverão 

comparecer no Setor de Licitações, sito a Rua Maringá, 444, munidos 

dos documentos mencionados no edital a partir do dia 14/06/2017, 
sendo que o processo permanecerá em aberto até o dia 31/12/2017. 

Esclarecemos que a inscrição para o ingresso não assegura o 

credenciamento junto a Administração, constituindo, entretanto, 
elemento indispensável para análise administrativa que avaliará a 

inclusão, ou não dos candidatos.  
A retirada do edital deverá ser feita junto ao site 

www.primaveradoleste.mt.gov.br, local “Cidadão – Editais e  

 

CREDENCIAMENTO 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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Licitações”. Maiores informações pelo fone (0XX) 66- 3498 – 3333 

Ramal 215. 
Primavera do Leste - MT, 14 de Junho de 2017. 

José Ricardo Alves de Oliveira 

Presidente da CPL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 458/2017 

Edital de Convocação n° 33, de 14 de junho de 2017 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, IX da 
Constituição Federal, Lei 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 

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

Grosso, TORNA PÚBLICO, a convocação dos classificados 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. 458/2017 e 
alterações, para os seguintes cargos: INSTRUTOR DE 

INFORMÁTICA e PROFESSOR PEDAGOGO conforme Ofício 

1482/2017 SMEE. 
I – Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, classificados 

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 

10:30h e das 13:00 às 16:30h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a 

contar da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com 
ordem classificatória. 
 

INSTRUTOR DE INFORMATICA  

Candidato 

JEFERSON SCHERER SOLIMAN 
 

PROFESSOR PEDAGOGO  

Candidato 

CLEONICE MANOELA DA SILVA 
LUCELIA MORENO DOS SANTOS 
 

II – O (a) candidato (a) convocado (a) no item I deverá cumprir as 

exigências para admissão constante no Edital nº. 458.01/2017 e demais 
normais aplicáveis.  

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

458.01/2017 e suas alterações serão convocados de acordo com a 
necessidade dos serviços desta Prefeitura.  

IV – O não comparecimento do (a) convocado (a) no prazo 

especificado no item I deste Edital, caracterizará desistência automática 
do (a) candidato (a) à vaga, reservando-se a Administração o direito de 

convocar outro (a) candidato (a).  
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

Primavera do Leste - MT, 14 de junho de 2017. 

Carlos Laete Pereira da Silva                                     
   Secretário Municipal de Administração 

Alexssandra Ziliotto 

Secretária Municipal de Educação e Esportes 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

EXTRATO DE CONTRATO nº 005/2017 

Processo nº:005/2017  

Pregão Presencial nº 004/2017 

Contratante: Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT 

Contratada:REGIANE LUZIA DE SOUZA TEDESCHI CNPJ 

06.048.962/0001-05 

Objeto:Contratação de empresa especializada objetivando prestação de 

serviços pra executar projeto de paisagismo, visando implantação de  

EXTRATO DE CONTRATO 

PODER LEGISLATIVO 
 

PORTARIA Nº 804/17 

GETÚLIO GONÇALVES VIANA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

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

CONSIDERANDO o Ofício nº 0505/RH/SMS/SUS da Secretaria 

Municipal de Saúde,     
 

R E S O L V E 

Determinar que a Comissão Permanente de Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar e Especial, designada pela Portaria nº 

429/17 de 13 de março de 2017, nos termos do que dispõe o artigo 164 
da Lei Municipal 679, de 25 de setembro de 2001, instaure Sindicância 

para apurar os elementos constantes do Ofício nº 0505/RH/SMS/SUS 
da Secretaria Municipal de Saúde, para se necessário, proceder à instauração 

de Processo de Inquérito Administrativo e Disciplinar, nos termos do inciso 

II, do artigo 165, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

Registre-se e Publique-se     

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 13 de junho de 2017. 

GETÚLIO GONÇALVES VIANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
MMD. 

 

PORTARIA Nº 805/17 

GETÚLIO GONÇALVES VIANA, PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais,  

CONSIDERANDO o Ofício nº 0506/RH/SMS/SUS da Secretaria 

Municipal de Saúde,     

R E S O L V E 

Determinar que a Comissão Permanente de Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar e Especial, designada pela Portaria nº 429/17 

de 13 de março de 2017, nos termos do que dispõe o artigo 164 da Lei 
Municipal 679, de 25 de setembro de 2001, instaure Sindicância para apurar 

os elementos constantes do Ofício nº 0506/RH/SMS/SUS da Secretaria 

Municipal de Saúde, para se necessário, proceder à instauração de Processo 

de Inquérito Administrativo e Disciplinar, nos termos do inciso II, do artigo 

165, da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001. 

Registre-se e Publique-se     

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 13 de junho de 2017. 

GETÚLIO GONÇALVES VIANA 

PREFEITO MUNICIPAL 

MMD. 
 

PORTARIAS 
 

PORTARIA Nº 806/17 

GETÚLIO GONÇALVES VIANA, PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais, e de conformidade com a Instrução Normativa SCL nº 

004 do sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste - MT., 

RESOLVE 

Artigo 1º - Nomear os Fiscais de Contratos, conforme composição abaixo: 

a) MARIA LÚCIA BENEVITE DA SILVA - Matrícula 8500/2- 
Responsável pelos Contratos nºs 050/2014, 101/2014, 028/2015, 043/2015, 

101/2015, 078/2016, pelas ATAS DE REGISTRO DE PREÇO nºs 

022/2016, 023/2016, 025/2016, 032/2016, 094/2016, 095/2016, 096/2016, 

097/2016, 098/2016, 099/2016, 100/2016, 101/2016, 102/2016, 103/2016, 

104/2016, 150/2016, 151/2016, 152/2016, 153/2016, 154/2016, 155/2016, 

156/2016, 157/2016, 158/2016, 159/2016, 160/2016, 161/2016, 162/2016, 

020/2017, 027/2017, 028/2017, 029/2017, 032/2017, 033/2017, 034/2017, 
065/2017.  

b) ADRIANO CONCEIÇÃO DE PAULA - Matrícula 9185/1 - Responsável 

pelos Contratos nºs 058/2015, 070/2015, 63/2016, 64/2016, 107/2016, 

108/2016, 005/2017, 006/2017, 037/2017, 038/2017, pelas ATAS DE 

REGISTRO DE PREÇO nºs 034/2016, 036/2016, 040/2016, 63/2016, 

64/2016, 091/2016, 106/2016, 173/2016, 174/2016, 175/2016, 176/2016, 

007/2017, 21/2017, 22/2017, 24/2017, 25/2017, 44/2017, 45/2017, 46/2017, 

47/2017, 48/2017, 49/2017, 50/2017, 51/2017, 52/2017.    
Registre-se e Publique-se   

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
Em 14 de junho de 2017. 

GETÚLIO GONÇALVES VIANA 

PREFEITO MUNICIPAL 

MMD. 

 

PORTARIA Nº 807/17 
GETÚLIO GONÇALVES VIANA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

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

atribuições legais, 

R E S O L V E 
Designar o Senhor GABRIEL MARTINEZ BARBOSA, para exercer a 

função de Encarregado de Serviços Culturais, desta Prefeitura, recebendo 

a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal nº 813 de 

19 de dezembro de 2003, e suas alterações. 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 01 de junho de 2017.     

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 14 de junho de 2017. 

GETÚLIO GONÇALVES VIANA 

PREFEITO MUNICIPAL 

MMD. 
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PORTARIAS 
 

IMPREV 
 

PORTARIA N.º009/2017 
“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição a servidora Srª. Maria Zeni Lunelli.” 

 O Superintendente do Instituto Municipal de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município 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; e 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 216/1992 - pagamento de 30% de Gratificação 

Curso, conforme a Lei nº 704 de 20 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 
a estruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores 

municipais; Lei  

n.º 1.437 de 06/05/2014; Lei n. 1.552 de 12/06/2015 e Lei nº. 1.621 de 03 de 

maio de 2016, que dispõe sobre a Revisão Geral Anual da Remuneração dos 

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

2016; Resolve:  

Art. 1º. Conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, 

a Sra. Maria Zeni Lunelli, brasileira, casada, portadora da cédula de 
identidade n.º 1023825-5 SJ/MT e inscrita no CPF n.º 346.697.609-04 , 

servidora efetiva no cargo de Professora Pedagoga – 30 h, Faixa Salarial C 

30, Nível “09”, devidamente matriculada sob nº. 90/1, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação e Esportes, com  

proventos integrais, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 

2016.04.00311P, a partir da data de 16/01/2017, até posterior deliberação. 

 Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a data de 16 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em 

contrário. 

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

Primavera do Leste - MT, 23 de janeiro de 2017.  

RONAS ATAÍDE PASSOS 

Superintendente do IMPREV 

 
PORTARIA N.º 211/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a servidora Sra. 
MONICA MARIA DE OLIVEIRA” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA 

DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos 

do Art.26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência 

municipal, resolve:  

Art.1º Conceder o benefício AUXÍLIO DOENÇA, a servidora Sra. 

MONICA MARIA DE OLIVEIRA, efetiva no cargo de Gari I, lotada no 
Gabinete Sec. de Transp. Viação e Obras Públicas, com vencimentos 

integrais, a partir de 30/04/2017 e término em 28/06/2017, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00179R3. Art. 2º Esta 

portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se.  

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23/05/2017.  

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

 

 PORTARIA N.º 214/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a servidora 

Sra. MARIA DO ROSARIO BALDUINO DE OLIVEIRA”  

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art.26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que 
rege a previdência municipal, resolve:  

Art.1º Conceder o benefício AUXÍLIO DOENÇA, a servidora Sra. 

MARIA DO ROSARIO BALDUINO DE OLIVEIRA, efetiva no 
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada no Lar da Criança e do 

Adolescente, com vencimentos integrais, a partir de 31/05/2017 e 

término em 04/06/2017, conforme processo administrativo do 
IMPREV, n.º 2017.05.00132P.  

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

revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, 
cumpre-se.  

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/05/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

 PORTARIA N.º 215/2017  

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a servidora 

Sra. JANES APARECIDA RIBAS KUFNER”  

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art.26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que 
rege a previdência municipal, resolve:  

Art.1º Conceder o benefício AUXÍLIO DOENÇA, a servidora Sra. 

JANES APARECIDA RIBAS KUFNER, efetiva no cargo de Aux. de 
Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde, com vencimentos 

integrais, a partir de 31/05/2017 e término em 04/06/2017, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00127P.  

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

revogadas as disposições em contrário.  

Registre-se, publique-se, cumpre-se.  
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/05/2017.  

RONAS ATAIDE PASSOS 

 Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 216/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a servidora 

Sra. ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA” 
O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA 

DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos 

do Art.26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência 

municipal, resolve:  

Art.1º Conceder o benefício AUXÍLIO DOENÇA, a servidora Sra. 

ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA, efetiva no cargo de Supervisor 
Educacional, lotada na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, 

com vencimentos integrais, a partir de 03/05/2017 e término em 
29/10/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 
2017.05.00012R4.  

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

disposições em contrário.  

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/05/2017.  

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 212/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença ao servidor Sr. 
WILSON KUREK” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA 

DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos 

do Art.26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que  
rege a previdência municipal, resolve:  

Art.1º Conceder o benefício AUXÍLIO DOENÇA, ao servidor Sr. 

WILSON KUREK, efetivo no cargo de Operador de Máquinas, lotado na 

Secretaria de Infraestrutura, com vencimentos integrais, a partir de 

05/05/2017 e término em 03/06/2017, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.05.00139R5  

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

disposições em contrário.  
Registre-se, publique-se, cumpre-se.  

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23/05/2017.  

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

 

PORTARIA N.º 213/2017 

 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença ao servidor 

Sr. CARLOS LOPES PIMENTA FILHO” 

 O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art.26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que 
rege a previdência municipal, resolve:  

Art.1º Conceder o benefício AUXÍLIO DOENÇA, ao servidor Sr. 

CARLOS LOPES PIMENTA FILHO, efetivo no cargo de Gari, 
lotado na Coordenadoria de Meio Ambiente, com vencimentos 

integrais, a partir de 25/05/2017 e término em 07/08/2017, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00126P  

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.  

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/05/2017.  

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

 

plantas expressas, bem como mão de obra para realização do mesmo,   

visando atender o Legislativo Municipal, em consonância com ANEXO I – 

Termo de Referência. 

Valor:R$ 37.518,79 (trinta e sete mil quinhentos e dezoito reais e setenta e 

nove centavos) global. 

Vigência: 18/05/2017 – 18/07/2017 
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Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/05/2017.  

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 
 

 

PORTARIA N.º 217/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício Salário Maternidade a 

servidora Sra. MARCILENE RIBEIRO DA SILVA” 

 O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art.26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que 
rege a previdência municipal, resolve:  

Art.1º Conceder o benefício Salário Maternidade, a servidora Sra. 

MARCILENE RIBEIRO DA SILVA, efetiva no cargo de Técnico de 
Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde, com vencimentos 

integrais, a partir de 02/05/2017 e término em 29/08/2017, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.08.00135P 

 Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do beneficio, da 

servidora supracitada, será acrescida do 13º proporcional 

correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração.  
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, 

cumpre-se. 
 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/05/2017.  

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

 

 PORTARIA N.º 218/2017 

 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a servidora 

Sra. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO” 

 O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do Art.26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que 

rege a previdência municipal, resolve:  

Art.1º Conceder o benefício AUXÍLIO DOENÇA, a servidora Sra. 
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, efetiva no cargo de 

Gari, lotada na Secretaria Desenvolvimento, Indústria, Comércio, 

Agricultura e Meio Ambiente, com vencimentos integrais, a partir de 
14/05/2017 e término em 10/11/2017, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00191R4.  

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

 PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/05/2017.  

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 219/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a servidora 

Sra. GISLENE DE FÁTIMA RIBAS ZIBETTI” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art.26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que 
rege a previdência municipal, resolve:  

Art.1º Conceder o benefício AUXÍLIO DOENÇA, a servidora Sra. 

GISLENE DE FÁTIMA RIBAS ZIBETTI, efetiva no cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste, com vencimentos integrais, a partir de 16/05/2017 

e término em 13/07/2017, conforme processo administrativo do 
IMPREV, n.º 2017.0500045R1 

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

revogadas as disposições em contrário.  

Registre-se, publique-se, cumpre-se.  

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/05/2017.  

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 220/2017 

 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença ao servidor 
Sr. Ademar Ferreira Machado” 

 O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art.26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que 
rege a previdência municipal, resolve:  

Art.1º Conceder o benefício AUXÍLIO DOENÇA, ao servidor Sr. 

Ademar Ferreira Machado, efetivo no cargo de Motorista I, lotado no 

CREJU, com vencimentos integrais, a partir de 26/05/2017 e término 
em 08/08/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 

2017.05.00134P  

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

 PORTARIA N.º 221/2017 

 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a servidora 

Sra. ROSINE FERRAZ DAMASCENA BORGES”  

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art.26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que 
rege a previdência municipal, resolve:  

Art.1º Conceder o benefício AUXÍLIO DOENÇA, a servidora Sra. 

ROSINE FERRAZ DAMASCENA BORGES, efetiva no cargo de 
Professora, lotada na Secretaria de Educação, com vencimentos 

integrais, a partir de 11/05/2017 e término em 09/06/2017, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.0500033R2. 

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

revogadas as disposições em contrário.  

Registre-se, publique-se, cumpre-se.  
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 24/05/2017.  

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

 PORTARIA N.º 222/2017  

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença ao servidor Sr. 

MARIO MARQUES DE OLIVEIRA”  
O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do Art.26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que 

rege a previdência municipal, resolve:  

Art.1º Conceder o benefício AUXÍLIO DOENÇA, ao servidor Sr. 
MARIO MARQUES DE OLIVEIRA, efetivo no cargo de Operador 

de Máquinas, lotado na Secretaria de Infraestrutura, com vencimentos 

integrais, a partir de 2005/2017 e término em 18/09/2017, conforme 
processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.0500056R8.  

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

revogadas as disposições em contrário.  

Registre-se, publique-se, cumpre-se.  

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25/05/2017.  

RONAS ATAIDE PASSOS  

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

 PORTARIA N.º 223/2017 

 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Doença a servidora 
Sra. JOELMA MARIANO DE SOUSA”  

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art.26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que 

rege a previdência municipal, resolve:  
Art.1º Conceder o benefício AUXÍLIO DOENÇA, a servidora Sra. 

JOELMA MARIANO DE SOUSA, efetiva no cargo de Professora, 

lotada na Secretaria de Educação, com vencimentos integrais, a partir 
de 21/05/2017 e término em 17/08/2017, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2017.0500035R7.  

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

 Registre-se, publique-se, cumpre-se.  

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25/05/2017.  

RONAS ATAIDE PASSOS  

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 224/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIOMATERNIDADE 
à servidora Sra. PAULA RIBEIRO DO NASCIMENTO.” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV- Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 26 da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 

previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora 

Sra. PAULA RIBEIRO DO NASCIMENTO, efetiva no cargo de 

INSTRUTOR DE INFORMATICA, lotada na E.M.E.F. NOSSA  

SENHORA APARECIDA, com vencimentos integrais, a partir de  

21/05/2017 e término em 17/09/2017, conforme processo 
administrativo do IMPREV, n.º 2017.08.00137P.  
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Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da 

servidora supracitada, será acrescida do 13º proporcional 

correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua 

remuneração. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25/05/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 
 

 

 

PORTARIA N.º 228/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao 

servidor Sr. MULLER FERREIRA DOS SANTOS.” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 
previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor Sr. 

MULLER FERREIRA DOS SANTOS, efetivo no cargo de FISCAL 
DE OBRAS E POSTURAS, lotado na COORDENADORIA 

DE FISCALIZAÇÃO, com vencimentos integrais, a partir de 

17/05/2017 e término em 31/07/2017, conforme processo 
administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00131P. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 26/05/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

 

 

PORTARIA N.º 225/2017 
“Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIOMATERNIDADE 

à servidora Sra. GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA.” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV- Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 26 da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 
previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora 

Sra. GEOVANA SOUZA PIMENTA OLIVEIRA, efetiva no cargo de 
AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada na COORDENADORIA DE 

RECURSOS HUMANOS, com vencimentos integrais, a partir de 

22/05/2017 e término em 18/09/2017, conforme processo 
administrativo do IMPREV, n.º 2017.08.00138P. 

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da 
servidora supracitada, será acrescida do 13º proporcional 

correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25/05/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 229/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIOMATERNIDADE 
à servidora Sra. AMANDA SOLANGE VIEIRA OLIVEIRA.” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV- Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 26 da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 

previdência municipal, resolve: 
Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora 

Sra. AMANDA SOLANGE VIEIRA OLIVEIRA, efetiva no cargo de 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO, lotada na LABORATÓRIO 
CENTRAL E UCT, com vencimentos integrais, a partir de 20/04/2017 

e término em 17/08/2017, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.08.00115P. 
Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da 

servidora supracitada, será acrescida do 13º proporcional 

correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29/05/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 226/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIOMATERNIDADE 
à servidora Sra. MIRIAN LIMA DA SILVA.” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV- Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 26 da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 

previdência municipal, resolve: 
Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora 

Sra. MIRIAN LIMA DA SILVA, efetiva no cargo de AGENTE 

COMUNITARIO SAUDE, lotada na PSF II - BAIRRO CENTRO 
LESTE, com vencimentos integrais, a partir de 18/05/2017 e término 

em 14/09/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 

2017.08.00136P. 
Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da 

servidora supracitada, será acrescida do 13º proporcional 

correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25/05/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 227/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR.” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 

previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. 

ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR, efetiva no cargo de 

PROFESSOR, lotada na CRECHE SAO JOSE, com vencimentos 

integrais, a partir de 27/05/2017 e término em 10/06/2017, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00130P. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 25/05/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IM 

PORTARIA N.º 230/2017 
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. KAREN FABIANA DA SILVA FIALHO DE 

ALMEIDA.” 
O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 

previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. 
KAREN FABIANA DA SILVA FIALHO DE ALMEIDA, efetiva no 

cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL, lotada na CRECHE SONHO 

DE CRIANÇA, com vencimentos integrais, a partir de 05/02/2017 e 

término em 06/02/2017, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2016.05.00261R3. 

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 29/05/2017. 
RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 231/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. SUELI MICHALSKI.” 
O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 
previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. 

SUELI MICHALSKI, efetiva no cargo de AUXILIAR DE SERVICOS 

GERAIS, lotada na CRECHE JONAS PINHEIRO DA SILVA 

JUNIOR, com vencimentos integrais, a partir de 30/04/2017 e término 

em 14/05/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º  
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2017.05.00020R21. 

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 01/06/2017. 
RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

 

 

 

previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. 
REGINA INES SORATTO, efetiva no cargo de TECNICO EM 

ENFERMAGEM, lotada na PSF IX - BAIRRO PRIMAVERA 

III, com vencimentos integrais, a partir de 26/05/2017 e término em 
26/06/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 

2017.05.00075R2. 

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/06/2017. 
RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 232/2017 
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. ERMINIA CAROLINA BRESSAN.” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 
previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. 

ERMINIA CAROLINA BRESSAN, efetiva no cargo de AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na E.M.E.F. MAURO WENDELINO 

WEIS, com vencimentos integrais, a partir de 26/05/2017 e término em 

23/08/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 
2017.05.00081R1. 

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/06/2017. 
RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 233/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. MARIA CRISTINA VIEIRA DE BRITO FERREIRA.” 
O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 
Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 

previdência municipal, resolve: 
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. 

MARIA CRISTINA VIEIRA DE BRITO FERREIRA, efetiva no cargo 

de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, lotada na E.M.E.I PROF 
ELIENE MACEDO DOS SANTOS, com vencimentos integrais, a 

partir de 08/06/2017 e término 

em 22/07/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 
2017.05.00148P. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/06/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

 
PORTARIA N.º 234/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. CELIA REGINA AQUEIRO .” 
O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 

previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. 
CELIA REGINA AQUEIRO, efetiva no cargo de AUXILIAR DE 

LABORATORIO, lotada na LABORATORIO CENTRAL E UCT, 

com vencimentos integrais, a partir de 01/06/2017 e término em 
16/06/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 

2017.05.00147P. 

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/06/2017. 
RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

 

PORTARIA N.º 235/2017 
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. REGINA INES SORATTO.” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a  

PORTARIA N.º 236/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. REGIANE ALVES DE SOUZA.” 
O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 

previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. 
REGIANE ALVES DE SOUZA, efetiva no cargo de AGENTE 

COMUNITARIO SAUDE, lotada na PSF III - BAIRRO SÃO 

CRISTOVAO, com vencimentos integrais, a partir de 06/06/2017 e 
término em 20/06/2017, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.05.00141P. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/06/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 237/2017 
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. ANA FLAVIA PARREIRA DOS SANTOS .” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 
previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. 

ANA FLAVIA PARREIRA DOS SANTOS, efetiva no cargo de 

AUXILIAR EDUCACIONAL, lotada na CRECHE LAR MARIA DE 

NAZARE, com vencimentos integrais, a partir de 03/06/2017 e término 

em 17/06/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 

2017.05.00143P. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/06/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 238/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. ROSIMEIRE FERREIRA CAMPOS.” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 

previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. 

ROSIMEIRE FERREIRA CAMPOS, efetiva no cargo de 

COZINHEIRO, lotada na LAR DA CRIANCA MARIA DAS 

GRACAS, com vencimentos integrais, a partir de 01/06/2017 e término 

em 16/07/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 

2017.05.00140P. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/06/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 
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PORTARIA N.º 239/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao 
servidor Sr. CARLOS GALINDO CLEBIS.” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 

previdência municipal, resolve: 
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor Sr. 

CARLOS GALINDO CLEBIS, efetivo no cargo de MOTORISTA I, 

lotado na PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, com 
vencimentos integrais, a partir de 07/06/2017 e término em 23/09/2017, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00145P. 

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/06/2017. 
RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 240/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. LANNA SABRINA LELIS DOS SANTOS.” 
O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 

previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. 
LANNA SABRINA LELIS DOS SANTOS, efetiva no cargo de 

AUXILIAR EDUCACIONAL, lotada na E.M.E.I. LEANDRO 

VIEIRA GOMES, com vencimentos integrais, a partir de 02/06/2017 e 
término em 16/06/2017, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.05.00139P. 

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/06/2017. 
RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 241/2017 

O Diretor Executivo Interino do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 

pela Lei Municipal nº 1.662 de 13 de dezembro de 2.016; Resolve: 

 Art. 1º- NOMEAR, o Servidor MARCELO DE OLIVEIRA 

NEVES, matrícula 1453/2, para exercer o cargo de Gerente 

Administrativo e Financeiro do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste/MT- IMPREV, 
nos termos do artigo 79 da Lei Municipal nº 1.662 de 13 de dezembro 

de 2.016. 

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

retroagindo os seus efeitos a data de 01 de junho de 2017, revogadas 

as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

Primavera do Leste - MT, 08 de junho de 2017.  

RONAS ATAÍDE PASSOS  

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 243/2017 
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. ROSELI VEIGA DE ARRUDA.” 

O Diretor Executivo Interino do IMPREV - Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

PRIMAVERA DO LESTE, Estado de MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a 
previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. 

ROSELI VEIGA DE ARRUDA, efetiva no cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS, lotada na PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PRIMAVERA DO LESTE, com vencimentos integrais, a partir de 

30/05/2017 e término em 13/06/2017, conforme processo 
administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00146P. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, 09/06/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

PORTARIA N.º 242/2017 

“Nomeia Comissão de Administração de bens Patrimoniais do Instituto 

de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de 

Primavera do Leste - IMPREV para zelar pelos bens patrimoniais do  

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.” 

 O Diretor Executivo Interino do Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas pela Lei Municipal n°1.662/2016; Resolve:  

Art. 1º- NOMEAR, a Senhora MIRNA HECKLER BRAFF, CPF n.º 

360.941.370-00; o Senhor. EVANIR FOCKINCK, CPF n.º 

713.294.049-04 e o Senhor WENDER LUIZ DOS SANTOS, CPF n.º 
932.762.571-49, para, sob a presidência do primeiro, comporem a 

Comissão de Administração de Bens Patrimoniais do Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera 
do Leste - IMPREV, para fazerem o levantamento de todos os bens, sua 

avaliação e se necessário declará-los inservíveis. Art. 2º Esta portaria 

entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus 

efeitos a data 01 de junho de 2017, revogando-se as disposições em 

contrário.  

 PORTARIA N.º 244/2017  

“Dispõe sobre a nomeação do Fiscal de contratos firmados junto ao 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de 
Primavera do Leste”.  

O Direto Executivo Interino do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no 
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 

1.662/2016. Considerando a necessidade de designar um fiscal para 

acompanhamento dos contratos firmados junto ao IMPREV; 

RESOLVE:  

Art. 1º Nomear o Senhor FABIO JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, 

casado, portador da cédula de identidade n°. 1137509-4 - SSP/MT e 
inscrito no CPF sob n° 694.135.921-87, Fiscal Tributário, matricula 

7275, para exercer a função de Fiscal dos Contratos firmados junto ao 

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.  

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

retroagindo os seus efeitos a data 01 de junho de 2017, revogando-se 

as disposições em contrário.  
Registra-se, publica-se, cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de junho 

de 2017.  

RONAS ATAÍDE PASSOS 

 Diretor Executivo Interino IMPREV 

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

 Primavera do Leste - MT, 12 de junho de 2017.  

RONAS ATAÍDE PASSOS  

Diretor Executivo Interino do IMPREV 

 

AURICULOTERAPIA É 
APLICADA COMO 
COMPLEMENTO A 

FISIOTERAPIA EM PVA 
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