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PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2017 – SRP 

Exclusivo ME/EPP/MEI 

Processo nº 1579/2017 

(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 BOMBAS 

D’ÁGUA E CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA 

INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E 

CONSERTO DE BOMBAS D’ÁGUA, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DE 

DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 20/Dezembro/2017 

Hora: 07:30 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. 

 

LEI Nº 1.701 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017   

Dispõe sobre a Transação e o Parcelamento de Débitos no Mutirão 

da Conciliação promovido pelo Município de Primavera do Leste em 
Cooperação com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 
DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, 

SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Artigo 1º - Esta Lei estabelece as condições em que o Município de 
Primavera do Leste/MT, por meio da Secretaria de Fazenda, Assessoria 

Jurídica, Procurador Municipal e os sujeitos passivos, pessoa física ou 

jurídica, poderão celebrar transação ou aderir ao parcelamento de 
débitos inscritos em dívida ativa no Mutirão de Conciliação a 

ser promovido em cooperação com o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso entre os dias 01 a 20  de dezembro do ano corrente. 
Artigo 2º - São objetivos da presente Lei: 

I - a racionalização, a recuperação de créditos tributários e multas de 

diferentes naturezas e o julgamento célere dos processos de 
execução fiscal; 

II - estabelecer mecanismos ágeis e eficientes de extinção de processos; 

III - fomentar e ampliar soluções em regime de parceria com demais 
órgãos do Poder Judiciário, visando permitir a recuperação ágil de 

créditos tributários em favor do Município de Primavera do Leste, bem 

como, diminuir o índice de congestionamento dos Tribunais e reduzir 
os prazos de tramitação, garantindo, desta forma, a efetiva prestação 

jurisdicional; 

IV - ampliar o relacionamento da Fazenda Pública Municipal com os 
sujeitos passivos de créditos fiscais como meio para solucionar litígios 

de forma amigável; 

V - reduzir o estoque de processos judiciais e administrativos, com 
economia para a Fazenda Municipal, mediante o emprego de 

instrumentos ágeis de solução de controvérsias; 

VI - garantir o crédito fiscal preocupando-se com a preservação 
financeira do contribuinte, bem como com a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses públicos 

correspondentes, em reconhecimento à função social e ao estímulo à 
atividade econômica; 

VII - reprimir a evasão fiscal em todas as suas modalidades. 

Artigo 3º - As medidas conciliadoras para a transação instituída por 
esta Lei para quitação de débitos fiscais inscritos em dívida ativa 

compreendem: 
I – anistia ou redução da multa moratória e dos juros de mora dos 

créditos fiscais de qualquer natureza, ajuizados ou não ajuizados. 

II - pagamento à vista ou parcelado do crédito fiscal, inclusive para os 
fatos geradores não indicados no inciso anterior. 

Artigo 4º - O sujeito passivo (pessoa física ou jurídica), para usufruir 

dos benefícios desta Lei Complementar, deve celebrar a transação ou 
aderir ao parcelamento dentro mutirão previsto no art. 1º desta Lei 

Complementar. 
 

Artigo 5º - A transação e a adesão ao parcelamento implicam, por parte 

do contribuinte, prévia confissão irretratável da dívida em cobrança 

administrativa ou judicial, bem como, renúncia ou desistência de 
quaisquer meios de defesa ou impugnações judiciais e administrativas. 

Parágrafo Único - A confissão, renúncia e desistência mencionadas no 

caput serão consignadas em termo próprio. 
Artigo 6º - Aos Advogados Públicos do Município é outorgada a 

condição de autoridade administrativa competente para celebrar a 

transação formalizada com base nesta Lei. 
Artigo 7º - Atendidos os requisitos previstos nesta Lei Complementar, 

o Município de Primavera do Leste, por meio de seus Advogados 

Públicos, e o contribuinte poderão celebrar a transação mediante termo 
de acordo extrajudicial em relação aos débitos fiscais ajuizados ou não. 

Artigo 8º - Concomitantemente ao pagamento à vista ou de cada 

parcela, o sujeito passivo deverá efetuar o pagamento da verba 
honorária, se a dívida estiver ajuizada, incidentes sobre o valor do 

crédito fiscal objeto do termo de acordo, observado o Decreto 

Municipal nº 1.570/2016. 
Artigo 9º - O descumprimento das obrigações relativas ao termo de 

transação enseja, conforme o caso, o ajuizamento ou prosseguimento da 

execução fiscal pela totalidade do crédito fiscal resultante da imputação 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 

156/2017 

Ratifico o ato do Senhor Coordenador de Licitações, que declarou a 

licitação inexigível, com fundamento no art. 25, caput e inciso III da 

Lei nº 8.666/93, a favor de JULIAN MAGNUM PRUDENTE 

NEVES, no valor total de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais) 

para realização do Projeto Criança Ativa, no Lago municipal Vô Pedro 

Viana, face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o 

processo se encontra devidamente instruído.  

Publique-se. 

Primavera do Leste, 04 de Dezembro de 2017. 
 

ROSECLER SZADKOSKI 

Secretária Municipal de Assistência Social 

PODER EXECUTIVO 
 PREGÃO PRESENCIAL 

 

RATIFICAÇÃO 

LEIS 
 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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Em 04 de dezembro de 2017. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MMD. 

ANEXO ÚNICO 

Demonstrativo de que a Renúncia foi considerada na estimativa da 

Lei Orçamentária e de que não afetará as metas de Resultados 

Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 14, inc. I, Lei 

Complementar n° 101/2000). 

A Lei Orçamentária para o exercício de 2017, qual seja, a Lei 
Municipal n° 1.665/2016 de 13 de dezembro de 2016, possui em seu 

Demonstrativo Regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, 

decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia a estimativa de Renúncia de 

Receita. 

Entre renúncia e desconto o valor mencionado anteriormente atinge a 
ordem de R$ 7.862.800,00 (sete milhões, oitocentos e sessenta e dois 

mil e oitocentos reais). 

Tal situação está devidamente prevista na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Município, de  n° 1.652, de 11 de outubro de 2016, 

mais especificamente em seu artigo 25, caput, nos seguintes termos: 

“Artigo 25 - Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão 

obedecer especialmente às disposições do art. 14 da Lei Complementar 

nº 101 de 04 de maio de 2000.” 
Ainda, necessário se faz à menção do disposto no Anexo I, da referida 

Lei que trata especificamente da renúncia de receita (vide Tabela VIII 

do Anexo I, da Lei Municipal nº 1.652, de 11 de outubro de 2016), 
conforme segue: 

“Tabela VIII 

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita – 2017 

Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)” 

... 

Considerando os exercícios anteriores, bem como as projeções 
elencadas, estima-se um aumento de despesas dessa natureza para o 

exercício de 2017. Esse aumento nas despesas continuadas não afetará 

as metas fiscais do Município, vez que as receitas correntes também 
tiveram aumento, conforme demonstrado nos anexos anteriores. Os 

valores foram projetados com base na inflação do período e no 
incremento das receitas próprias e de transferências, especialmente o 

IPTU, ISSQN, ITBI, FPM, ICMS, IPVA, SUS e as transferências de 

convênios destinadas à realização de investimentos. 
Outro fator que contribuiu para o aumento das despesas continuadas, 

foi à previsão de abertura para 2017 de novas unidades de educação e 

saúde, pois sabemos que a manutenção dessas unidades são de custo 
elevado e de pessoal especializado (professores, médicos, enfermeiros, 

odontólogos, farmacêuticos e outros). 

Ressalta-se aqui, que do crescimento apontado anteriormente já estão 
descontados as transferências do FUNDEB, bem como se observou o 

possível impacto de novas despesas obrigatórias de caráter 

continuado, e ainda eventuais renúncias. 
Ainda, considera-se a possibilidade de alteração das metas de 

crescimento em face de eventuais dificuldades econômicas que o 

município possa a vir enfrentar, sejam estas motivadas por fatores 
externos ou internos. Em absoluto tal previsão trata-se de pensamento 

negativo em relação ao desenvolvimento da região, apenas de cautela 

necessária a quem controla as mais diversas aplicações do erário.  
Desta feita como se percebe as metas fiscais previstas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias não serão afetadas em razão da 

previsibilidade no momento de sua elaboração da incidência de 
algumas renúncias, o que apenas por técnica se lhe aplica tal 

denominação, vez que o pretendido é a implementação da própria 

arrecadação. 
Além disso, nota-se que a Lei Orçamentária Municipal, apesar de 

possuir expressamente o demonstrativo de Renúncia de Receita como 

determina a legislação, possui ainda demonstrativo de receitas por 
fontes (Lei Municipal n° 1.665 de 13 de dezembro de 2016- anexo 10 – 

cópia em anexo). No referido relatório apresenta-se rubrica de receita 

denominada Multas e Juros de Mora, no qual consta estimativa de R$ 
767.200,00 (setecentos e sessenta e sete mil e duzentos reais).  

Mencionamos esta receita porque afinal será a única efetivamente 

afetada, pois é de se notar que se estará anistiando os juros e a multa 
dos tributos dos contribuintes que optarem pelo pagamento da forma da 

presente Lei.  

O Município atualmente possui estoque de dívida em torno de R$ 
25.889.900,78 (vinte e cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, 

novecentos reais e setenta e oito centavos). Deste valor, com a presente 

norma, pretende-se no mínimo arrecadar algo em torno 15% (quinze 
por cento) do montante de estoque da dívida, o que equivale a R$ 

3.883.485,12 (três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos 

e oitenta e cinco reais e doze centavos).  
 

das parcelas eventualmente pagas e com a perda dos benefícios fiscais, 

ficando preservada a confissão, a renúncia e desistência em relação aos 

meios de impugnação, constantes do termo a que se refere o parágrafo 
único do artigo 5º. 

Artigo 10 - A transação prevista nesta Lei Complementar importa nos 

seguintes benefícios para pagamento do crédito fiscal: 
I - Para pagamento à vista: desconto de 100% (cem por cento) da multa 

moratória e dos juros de mora; 

II - Para pagamento parcelado: 90% (noventa por cento) de desconto 
sobre os valores da multa moratória e dos juros de mora, com as 

seguintes opções de parcelamento: 

a - Para pagamento parcelado em até 36 (trinta e seis) meses: entrada 
mínima de 70% (setenta por cento)  do valor total do crédito tributário; 

b - Para pagamento parcelado em até 30 (trinta) meses: entrada mínima 
de 60% (sessenta por cento) do valor total do crédito tributário; 

c - Para pagamento parcelado em até 24 (vinte e quatro) meses: entrada 

mínima de 50% (cinquenta por cento) do valor total do crédito 
tributário; 

d - Para pagamento parcelado em até 18 (dezoito) meses: entrada 

mínima de 40% (quarenta por cento) do valor total do crédito tributário; 
 e - Para pagamento parcelado em até 12 (doze) meses: entrada mínima 

de 30% (trinta por cento) do valor total do crédito tributário; 

Artigo 11 - O termo de transação deve conter: 
I - qualificação das partes, descrição do débito e da CDA, com a data e 

o local, e a assinatura de todos os envolvidos; 

II - a descrição do procedimento adotado e as recíprocas concessões, 
com a advertência de que, em caso de descumprimento do termo de 

acordo, o contribuinte perderá a anistia de multa moratória e de juros 

moratórios; 
III - declaração de confissão, renúncia e existência, que também será 

firmada em termo próprio, conforme mencionado no § 1º do art. 5º; 

IV - a manutenção da penhora se houver, até a comprovação do 
pagamento do crédito fiscal remanescente. 

Parágrafo Único - O devedor tem obrigação de realizar o pagamento 

integral do crédito fiscal, em caso de quitação à vista, ou pagamento da 
primeira parcela, no caso de parcelamento, no prazo constante do 

Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou Boleto Bancário, que 

deverá ser informado ao Juízo pelos Advogados Públicos do Município 
se o débito já estiver ajuizado. 

Artigo 12 - O Termo de Transação de débito ajuizado somente surtirá 

seus efeitos após homologação pelo juiz competente. 
§ 1º - Somente será homologado o termo após a demonstração do 

pagamento do crédito fiscal à vista ou do valor de entrada. 

§ 2º - A transação alcançada em cada caso não gera direito subjetivo e 
somente haverá extinção do crédito fiscal com o cumprimento integral 

de seu termo. 

Artigo 13 - O parcelamento decorrente da transação prestar-se-á à 
suspensão da execução fiscal, quando o débito estiver ajuizado. 

Artigo 14 - O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$100,00 

(cem reais) para todo e qualquer contribuinte. 
Artigo 15 - A adesão ao parcelamento decorrente da transação 

extrajudicial previstas nesta Lei Complementar será feita por termo 

próprio, assinado pelos interessados e por Advogado Público do 
Município, implicando: 

I - na aplicação das normas próprias para concessão de parcelamento, 

previstas na legislação tributária; 
II - na confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a 

expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência 

em relação aos já interpostos. 

Artigo 16 – A adesão via parcelamento considera-se formalizada com o 

pagamento da primeira parcela. 

§ 1º - O crédito fiscal remanescente será pago em parcelas mensais e 
sucessivas. 

§ 2º - Quando tratar-se de crédito executado, o parcelamento do saldo 
remanescente eventualmente inadimplido não poderá ser objeto de nova 

transação. 

Artigo 17 - A concessão do parcelamento fica condicionada à 
manutenção da garantia do juízo, caso esteja constituída. 

Artigo 18 - Se após a assinatura do acordo de parcelamento e durante a 

sua vigência houver inadimplemento de qualquer parcela, por prazo 
superior a 60 (sessenta) dias, a contar da data do vencimento, o 

parcelamento fica automaticamente rescindido, situação em que o 

devedor perde o direito aos benefícios concedidos nesta Lei 
Complementar, respeitando-se os valores pagos até a denúncia. 

Artigo 19 - Fica vedada a concessão do benefício de que trata esta Lei 

Complementar àqueles contribuintes envolvidos em fraudes tributárias 
não atingidas pelos institutos da decadência e prescrição. 

Artigo 20 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Artigo 21 - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
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Como se verifica, a medida ao invés de se converter em Renúncia de 

Receita propriamente dita, reverterá em verdade em uma 

implementação esperada de receitas ao Município de aproximadamente  
R$ 3.116.285,12 (três milhões, cento e dezesseis mil, duzentos e oitante 

e cinco reais e doze centavos), já considerada as renúncias relativas à 

receita da multa e juros, sendo este valor obtido da dedução do valor da 
projeção do que se pretende arrecadar com o que previsto 

orçamentariamente para multas e juros. 

Considerando as informações acima destacadas é que se apresenta a 
presente conclusão: 

Descrição Valores em 

R$ 

Valor autorizado para renúncia fiscal pela Lei 
1.665/2016 

7.862.800,00 

Previsão de Arrecadação de Multas e Juros da Lei 

1.665/2016 

767.200,00(-) 

Compensação esperada em termos de tributos 

inscritos em dívida ativa ou em atraso 

3.883.485,12 

(+) 

Resultado Positivo 3.116.285,12 

(+) 

Portanto, conforme demonstrado acima, resta comprovada a ausência 

de qualquer impacto pernicioso para as contas municipais, sendo, pelo 

contrário, esperada uma implementação de receitas para o Município. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TCR/MMD. 

disposto nos artigos 1º e 2º desta Lei. 

Artigo 5º A abertura do crédito prevista no artigo anterior se dará por 

meio de Decreto. 
Artigo 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 04 de dezembro de 2017. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TCR/MMD. 

LEI Nº 1.703 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017  

Autoriza a abertura na Lei Municipal nº 1.665 de 13 de dezembro de 

2016, de Crédito Adicional Especial nos termos do inciso II, do artigo 

41, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.  
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, 

SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 

Crédito Especial no Orçamento vigente do Município, estabelecido pela 

Lei Municipal n° 1.665 de 13 de dezembro de 2016, no valor de R$ 

450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais). 
 

Órgão............: 07 SECRETARIA DE SAÚDE 
 

Unidade..........: 003 FMS – ATENÇÃO BÁSICA 
 

Função...........: 10   SAÚDE 
 

Subfunção........: 301   ATENÇÃO BÁSICA      

Programa.........: 0050   ATENÇÃO BÁSICA 

Projeto/Atividade: 1335    CONSTR. INST. EQUIP. USFs XI, XII, 

XIII E XIV COM SAÚDE BUCAL 

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

NATUREZA     DESCRIÇÃO                           FONTE                             

VALOR                                                                                                                                                                       

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

4.4.90.51.00 Obras e Instalações                 201 – Recursos Próprios    

400.000,00 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente  202 – Convênios e 

Programas   50.000,00 

Artigo 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com a 

anulação parcial da dotação orçamentária abaixo, conforme disposto o 

inciso III, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 

de março de 1964: 

Órgão............: 07 SECRETARIA DE SAÚDE 
 

Unidade..........: 004 FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
 

Função...........: 10   SAÚDE 

Subfunção........: 302   ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 

AMBULATORIAL                                                                                                                              

Programa.........: 0051   MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

Projeto/Atividade: 2075    MANUTENÇÃO GESTÃO PLENA - MAC 

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

NATUREZA     DESCRIÇÃO                           FONTE                             

VALOR                                                                                                                                                                       

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

3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros – P.Jurídica 202 – Convênios e 

Programas  450.000,00 

Artigo 3º Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2014/2017, 

estabelecido pela Lei Municipal n.º 1.381 de 17 de setembro de 2013, 

nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme disposto nos artigos 

1º e 2º desta Lei. 

Artigo 4º Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do 

exercício de 2017, estabelecida pela Lei Municipal n.º 1.652 de 11 de 

outubro de 2016, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme 

disposto nos artigos 1º e 2º desta Lei. 

Artigo 5º A abertura do crédito prevista no artigo anterior se dará por 

meio de Decreto. 

Artigo 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 04 de dezembro de 2017. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TCR/MMD. 

LEI Nº 1.702 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017  

Autoriza a abertura na Lei Municipal nº 1.665 de 13 de dezembro de 

2016, de Crédito Adicional Especial nos termos do inciso II, do artigo 
41, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 

Crédito Especial no Orçamento vigente do Município, estabelecido pela 
Lei Municipal n° 1.665 de 13 de dezembro de 2016, no valor de R$ 

400.000,00 (Quatrocentos mil reais). 

Órgão............: 07 SECRETARIA DE SAÚDE 
Unidade..........: 003 FMS – ATENÇÃO BÁSICA 

Função...........: 10   SAÚDE 
Subfunção........: 301   ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                                 

Programa.........: 0050   ATENÇÃO BÁSICA 

Projeto/Atividade: 1479    CONSTRUÇÃO COM INSTALAÇÃO E 
EQUIPAMENTOS DAS ESF's II e IV 

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

NATUREZA     DESCRIÇÃO                           FONTE                             
VALOR                                                                                                                                                                       

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

4.4.90.51.00 Obras e Instalações                 201 – Recursos Próprios    
200.000,00 

4.4.90.51.00 Obras e Instalações                 202 – Convênios e 

Programas  100.000,00 
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente  201 – Recursos 

Próprios       50.000,00 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente  202 – Convênios e 
Programas   50.000,00 

Artigo 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com a 

anulação parcial da dotação orçamentária abaixo, conforme disposto o 

inciso III, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 

de março de 1964: 

Órgão............: 07 SECRETARIA DE SAÚDE 
Unidade..........: 004 FMS – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

Função...........: 10   SAÚDE 

Subfunção........: 302   ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL                                                                                                                              

Programa.........: 0051   MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

Projeto/Atividade: 2075    MANUTENÇÃO GESTÃO PLENA - MAC 
--------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA     DESCRIÇÃO                           FONTE                             

VALOR                                                                                                                                                                       
-------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros – P.Jurídica 202 – Convênios e 
Programas  400.000,00 

Artigo 3º Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2014/2017, 

estabelecido pela Lei Municipal n.º 1.381 de 17 de setembro de 2013, 

nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme disposto nos artigos 
1º e 2º desta Lei. 

Artigo 4º Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do 

exercício de 2017, estabelecida pela Lei Municipal n.º 1.652 de 11 de 
outubro de 2016, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme  
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EMEI Prof. Eliene Macedo Dos Santos 

Inscrição deferida: Isabel Cristina Moreno Castanon 

Inscrição Indeferida: Não Houve 

EMEI Prof. Rosidelma Almeida 

Inscrição deferida: Gean Marcos Oliveira de Moraes 
Inscrição Indeferida: Não Houve 

EMEI São José 

Inscrição deferida: Rosinei Elias Vieira da Silva  
Inscrição Indeferida: Não Houve 

EMEI Sonho De Criança 

Inscrição deferida: Rosangela Macêdo de Aguiar  
Inscrição Indeferida: Não Houve 

CME Carlos Drummond Andrade 

NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS  

EMEF 13 De Maio 

Inscrição deferida:  Lucilvia Save Mundi  

Inscrição Indeferida: Não Houve 

EMEF Novo Horizonte 

Inscrição deferida: Valdir Candido Batista  

Inscrição Indeferida: Não Houve 

EMEF Mauro Wendelino Weis  

NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS 

EMEF São José 

Inscrição deferida: Denner Lauro Monteiro da Silva  

Inscrição Indeferida: Não Houve 

EMEF Nossa Senhora Aparecida 

Inscrição deferida: Rogério Luis Bauer  

Inscrição Indeferida: Não Houve 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 004/2017 

30 de Novembro de 2017 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente/CMDCA de Primavera do Leste/MT no uso de suas 
atribuições legais conforme estabelece a Lei Municipal nº 1.433 de 23 

de Abril de 2014. 

Resolve, 
1.Tornar público a convocação da candidata relacionada no “Quadro I”, 

classificada como Suplente na eleição unificada do Conselho Tutelar 

realizada no dia 04 de Outubro de 2015 (EDITAL 002/2015) e de 
acordo com a ordem de classificação do resultado da Eleição publicado 

em Diário Oficial (Edição 790). Fica convocada a comparecer no prazo 

máximo de 30(trinta) dias a contar da data de publicação deste edital, 
na Secretaria de Assistência Social, sala do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, situada na Rua Londrina, 422, 

Centro, nesta cidade, no horário das 07:00h às 13:00h, para 
providências quanto à documentação necessária para a nomeação e 

posse, em conformidade o que dispõe a legislação. 

2.O não comparecimento do candidato no prazo máximo de 30 dias 
(trinta), a partir da data de publicação do presente edital implicará no 

reconhecimento de DESISTÊNCIA E RENUNCIA quanto ao 

preenchimento do cargo para o qual foi selecionado, reservando-se a 
Câmara Setorial Examinadora do Processo Eleitoral Unificado o direito 

de convocar o próximo candidato. 

QUADRO I 

INSCRIÇÃO NOME 

019 ELENICE DE FÁTIMA 

CORREIA 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
30 de Novembro de 2017, Primavera do Leste/MT. 

Alba Ferraz Damascena 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente/CMDCA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

COMUNICADO 
RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 107/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado  

final obtido na sessão do Pregão nº 107/2017 - do processo de compra 

nº 1434/2017 referente a contratação Registro de preços para futura e 

eventual Aquisição de Madeiras para Reforma de Pontes, Bueiros e 
outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura. sob o critério menor preço, cujo resultado é o seguinte: 

sagra-se vencedor(as) a(s) empresa(s) para o(s) lote(s) licitado(s) - 
ITEM 1: A EMPRESA MELOC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

- ME NO VALOR FINAL DE R$31500.00(trinta e um mil e 
quinhentos reais ) ITEM 2: A EMPRESA MELOC COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME NO VALOR FINAL DE 

R$42000.00(quarenta e dois mil reais ) ITEM 3: A EMPRESA 
MELOC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME NO VALOR 

FINAL DE R$28700.00(vinte e oito mil e setecentos reais ) ITEM 4: A 

EMPRESA MELOC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME NO 
VALOR FINAL DE R$42000.00(quarenta e dois mil reais ) ITEM 5: 

A EMPRESA MELOC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

NO VALOR FINAL DE R$28000.00(vinte e oito mil reais ) .       
Primavera do leste, 04 de dezembro de  2017. 

Alessandra Amorim Santos 

Pregoeira Oficial 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA Nº: 271 

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 107/2017 

FORNECEDORA: MELOC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – 

ME 
 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

madeiras para reforma de pontes, bueiros e outros, para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

VIGÊNCIA: 04/12/2018 

ITENS:  
 

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de 

Estradas e Rodagem 

EDITAL Nº 004/2017 

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

suas atribuições, comunica que estão abertas as inscrições para o 

processo de seleção de Profissionais da Educação ao provimento do 
cargo em comissão de Diretor(a) Escolar das Unidades Escolares 

Públicas Municipais, nos termos da Lei Municipal n° 681 de 27 de 

setembro de 2001. 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

E INDEFERIDAS 

EMEI Boa Esperança 

Inscrições deferidas: Gislane Aparecida de Lima 

Luciani de Almeida Cunha 
Inscrição Indeferida: Não Houve 

EMEI Dione Pavin 

Inscrição deferida: Não Houve 

Inscrição Indeferida: Katia Francielle Franzoni 

EMEI Ercolino Costa 

Inscrição deferida: Cynara Gonçalves Santos 

Inscrição Indeferida: Não Houve 

EMEI Galiléia 

Inscrição deferida: Lingli Giani Nunes 

Inscrição Indeferida: Não Houve 

EMEI Jonas Pinheiro 

Inscrição deferida: Ivani Lindner Guillande 

Inscrição Indeferida: Não Houve 

EMEI Lar Maria De Nazaré 

Inscrição deferida: Não Houve 

Inscrição Indeferida: Sonilda Dias Moreira Rodrigues dos Santos 

EMEI Leandro Vieira Gomes 

Inscrições deferidas:    Não Houve 

Inscrições Indeferidas:  Denize Fabiani Longhi 

Marcelo de Souza 

Rosilene de Jesus Ferreira 

EMEI Mundo Encantado 

Inscrição deferida: Não Houve 

Inscrição Indeferida: Maria Geralda Teles Pessoa Borba da Silva 

EMEI Jeferson Galbiatti Mira 

Inscrição deferida: Sinara Mendes Guimarães 

Inscrição Indeferida: Maria Orcely Ferreira Castanon 

EMEI Pequeno Príncipe 

Inscrições deferidas: Rubia Graciela Longhi 

Eleia Romitti 

Inscrição Indeferida: Não Houve 

EDITAIS 

RESULTADO DO 

JULGAMENTO DO PREGÃO  

 

EXTRATO DE ATAS 
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Ite

m 

Códig

o 
Produto 

Qt

de 

Uni

d 

Val. 

Unit. R$ 

Val. Total 

R$ 

1. 7972 
MADEIRA 
JATOBÁ 

10 M3 2.800,00 28.000,00 

2. 7957 
MADEIRA 

GARAPEIRA 
10 M3 2.870,00 28.700,00 

3. 7967 
MADEIRA 
CHAMPANHE 

(CHAMPAGNE) 

10 M3 3.150,00 31.500,00 

4. 3869 
MADEIRA 
ITAUBA BRUTA 

10 M3 4.200,00 42.000,00 

5. 23987 

MADEIRA EM 

ITAUBA 

SERRADA 

10 M3 4.200,00 42.000,00 

  
TOTAL 

   
R$ 

172.200,00 

José Ricardo Alves de Oliveira 

Presidente da Comissão de Licitações 

PRIMAVERA TEM 
ASSEGURADO 21 
MILHÕES PARA 

2018 
 

PREFEITO CUMPRE 
AGENDA POSITIVA 

EM BRASÍLIA 
 

 

 

MINISTÉRIO 
HABILITA UPA QUE 

PASSA A 
RECEBER VERBA 
FEDERAL DE 400 

MIL 
 

 

DOADORES DE 
SANGUE 

FIDELIZADOS SÃO 
HOMENAGEADOS 

PELA UCT 

SERVIÇO DE 
HEMODIÁLISE 

SERÁ 
IMPLANTADO EM 
PRIMAVERA DO 

LESTE 
 

Coordenadoria Municipal de 

Trânsito e Transportes Urbanos 

- CMTU  

Telefone: 3498-7568  

Rua Piracicaba, 1391 - centro 
 

Junta Militar  

Telefone: 3497-1553  
 

 

http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2642.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2642.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2642.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2642.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2640.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2640.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2640.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2639.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2639.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2639.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2639.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2639.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2639.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2638.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2638.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2638.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2638.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2638.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2638.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2638.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2638.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2638.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2638.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2638.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2632.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2632.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2632.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2632.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2632.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2632.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2632.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2632.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2632.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2632.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2632.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2632.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/noticias/2632.html

