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PODER EXECUTIVO 
 
  
   

 
 
 
 

 

 

PREGÃO / LICITAÇÃO 

 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020 

PROCESSO Nº 1226/2020 

 

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

conhecimento dos interessados em participar da licitação supracitada,que 

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

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

local de disputa permanecem inalterado. 

Informa-se que o teor da alteração encontra-se disponível no documento “1º 

Adendo Modificador”, disponível em nosso site. 

 

Os demais arquivos encontram-se à disposição dos interessados no site 

www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone: EMPRESA – Editais e Licitações. 

 

Primavera do Leste, 17 de junho de 2020. 

 

 

Adriano Conceição de Paula 

Pregoeiro 

 

RESOLUÇÃO N° 006/2020  

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS/PVA 

 

  

 

Dispõe sobre a aprovação do  

Plano de ação da execução de ações socioassistenciais COVID19 

 

O Conselho Municipal da Assistência Social de Primavera do Leste/MT - 

CMAS - no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº 

8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e Lei nº 363/01 que 

dispõe sobre a sua a criação, através de seu Presidente Interino e diante da 

DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO em Reunião Extraordinária realizada no 

dia 16 de junho de 2020, conforme Ata. 

CONSIDERANDO sua função de Controle Social e disposição de acompa-

nhamento das ações de Política Municipal de Assistência Social do Municí-

pio de Primavera do Leste e, a aplicação dos recursos e ações afins que 

devem ser submetidas ao Conselho Municipal para análise e deliberação 

  

RESOLVE: 

 

At. 1º Aprovar sem ressalvas o Plano de ação da execução de ações socioas-

sistenciais COVID19. 

 

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Primavera do Leste - MT, 16 de junho  de 2020. 

 

  

  

José Ricardo Alves de Oliveira 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020  

Ampla Participação 

Processo nº 1056/2020 

 

 

 

 

 

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

mento dos interessados em participar da licitação que tem como objeto o 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 

em serviços de Pintura, Lixamento e Emassamento Predial, em atendimento às 

necessidades das diversas Secretarias Municipais, que foi alterada a data para a 

entrega dos envelopes contendo as propostas e documentação de habilitação 

para o dia 26 de junho de 2020 às 07h30min,  no mesmo local indicado 

inicialmente. 

 

Fica esclarecido, desta feita, que houve alteração quanto à data da disputa, a 

qual se encontra disponível no site da Prefeitura Municipal 

www.primaveradoleste.mt.gov.br na aba Editais e Licitações. 

 

 

 

Primavera do Leste, 16 de junho de 2020. 

 

 

 

 

*Adriano Conceição de Paula 

Pregoeiro 

 

*original assinado nos autos 

 

 

 

 

RESOLUÇÕES 
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