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PODER EXECUTIVO 
 
 

 

DECRETO Nº 2.026 DE 02 DE MARÇO DE 2021 

 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES AO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.938 DE 04 DE JULHO DE 2020, TRAZ NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PRE-

VENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

 

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

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

 

 

 

DECRETA 

 

 

 

Artigo 1º. Altera-se o Decreto Municipal nº 1.938 de 04 de julho de 2020, que passa a viger com a seguinte redação até 15 de março de 2021, podendo ser prorro-

gado por novo Decreto: 

 

“Art. 4º ..................... 

I - suspender eventos públicos ou privados, coorporativos ou sociais com número superior a 50 participantes, limitados ao horário das 05h às 19h de segunda a 

sexta e das 05h às 12h aos sábados e domingos;  

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

§ 1º-A. Fica proibida a realização de atividades presenciais com estudantes nas instituições de ensino privadas até o dia 08 de março de 2021, quando então pode-

rão retomar as atividades de ensino infantil mediante manutenção de todas as condições sanitárias necessárias. 

Art. 10. ............... 

§ 6º. Fica permitida a realização de provas presenciais para processo seletivo e concurso, desde que respeitado o espaçamento de 1,5m entre pessoas, que seja 

mantido o uso de máscaras durante todo o período de provas, além da realização de higienização da mão de todos os participantes, e de todos os assentos e cadei-

ras. 

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

Art. 20. ............... 

§ 1º. .............................. 

IV. Ficam permitidas reuniões presenciais em templos religiosos como cultos, missas e outros, e eventos religiosos de qualquer natureza, limitadas a 30% da 

capacidade do local, com número máximo de 50 pessoas, de segunda à sexta das 05h às 19h e sábados e domingos das 05h às 12h, sendo permitidas celebrações 

online a qualquer tempo; 

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

§ 3º. As empresas que exerçam atividades não especificada acima e nem indicada no Artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282/2020, deverão realizar constante 

higienização do ambiente conforme Anexo I, com atendimento ao público limitado de segunda a sexta-feira das 05h às 19h e aos sábados e domingos das 05h até 

às 12h conforme imposição do Decreto Estadual, recomendando que se dispense os trabalhadores com mais de 60 anos, gestantes e os que apresentarem sintoma de 

síndrome gripal; 

§ 4º. Restaurantes, bares, ambulantes de alimentação, drive thru, lanchonetes, conveniências e congêneres, poderão atuar com lotação máxima de 30% de sua 

capacidade, limitado a 04 pessoas por mesa e atendimento ao público apenas de segunda a sexta-feira das 05h às 19h e aos sábados e domingos das 05h até às 12h 

conforme imposição do Decreto Estadual, e no sistema delivery até às 23h, sendo vedada a utilização de parquinhos e playgrounds, devendo os funcionários traba-

lharem sempre fazendo o uso de máscara e luva, e sempre respeitando as demais normas de higienização do Anexo I deste Decreto; 

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

§ 6º. As atividades de supermercados, mercados, mercearias, feiras que vendam exclusivamente alimentos e congêneres, poderão atuar apenas de segunda a sexta-

feira das 05h às 19h e aos sábados e domingos das 05h até às 12h conforme imposição do Decreto Estadual, devendo permitir apenas a entrada de até 04 (quatro) 

pessoas por caixa em funcionamento, respeitando o espaçamento de 1,5m entre pessoas, sendo que as pessoas de direito aos caixas preferenciais poderão entrar 

independentemente de fila, devendo o estabelecimento tomar medidas que evitem a ocorrência de fila tanto na parte interna quanto externa, e higienização confor-

me Anexo I, além de higienizar as mãos dos clientes antes de adentrarem ao estabelecimento assim como os carrinhos de compras antes do uso pelos clientes, 

limitando a entrada no estabelecimento de apenas uma pessoa por família e recomendando a disponibilização de Call Center; 

§ 7º. A rede hoteleira deverá trabalhar com utilização máxima de 50% (cinquenta por cento) da capacidade, não incluso nesse percentual os mensalistas, e respeita-

do o prazo de 24 (vinte e quatro) horas entre a saída de um hóspede e o ingresso de outro, período em que serão realizados os procedimentos de higienização, 

sendo vedado o uso de áreas comuns e piscinas; 

DECRETOS 
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§ 8º. Salões de estética e congêneres poderão realizar atendimentos apenas mediante agendamento com atendimento ao público limitado de segunda a sexta-feira 

das 05h às 19h e aos sábados e domingos das 05h até às 12h conforme imposição do Decreto Estadual, com a permanência na parte interna do estabelecimento de 

01 (um) único cliente por cadeira, mantendo distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre cadeiras, sendo vedada a utilização de ambiente de espera, e com 

higienização de todos os materiais e superfícies utilizados logo após o uso entre um atendimento e outro; 

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

§ 12. A rodoviária funcionará com redução de 50% dos assentos destinados a espera, devendo ser realizada a higienização dos balcões das empresas após cada 

atendimento, sendo proibido a venda e retirada de passagens para pessoas com sintomas respiratórios ou síndrome gripal, podendo os comércios e restaurantes 

funcionar com atendimento ao público apenas de segunda a sexta-feira das 05h às 19h e aos sábados e domingos das 05h até às 12h conforme imposição do Decre-

to Estadual; 

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

§14. Ficam proibidas as atividades de estágio e aulas de cursos livres como cursos de pintura, inglês, música, treinamento e desenvolvimento humano, qualificação, 

profissionalização e cursos normativos até o dia 08 de março de 2021, quando então poderão retomar as suas atividades devendo manter um distanciamento de 2m 

entre alunos e vedada qualquer atividade presencial com adultos com mais de 60 anos; 

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

§ 16. O funcionamento das academias respeitará as medidas indicadas no Anexo I do Decreto Municipal nº 2.026 de 02 de março de 2021, ficando permitida a 

entrada de 01 pessoa para cada 04 metros quadrados por pessoa, limitado a 20 pessoas, devendo ser respeitado o espaçamento de 1.5m entre pessoas, devendo 

assinar termo de capacidade de pessoas junto a vigilância sanitária, com as academias de artes marciais funcionando apenas com atividades funcionais, podendo 

funcionar apenas de segunda a sexta-feira das 05h às 19h e aos sábados e domingos das 05h até às 12h conforme imposição do Decreto Estadual, sendo que em 

caso de descumprimento ensejará aplicação de multas, interdição temporária e outras sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades polici-

ais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido em lei específica; 

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

§ 18. Fica proibida quaisquer atividades coletivas em locais públicos ou privados, sendo permitidas as atividades individuais como fisioterapia e pilates, desde que 

com atendimento individualizado ou mediante recomendação médica, mantendo-se o distanciamento entre 1,5m entre pacientes. 

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

Art. 25. Fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão no território do Município de Primavera do Leste no período compreendido entre às 21h e 

às 05h. 

§ 1º. Excetuam-se da proibição disposta no caput do presente artigo: 

I – estabelecimentos hospitalares; 

II – clínicas veterinárias, clínicas odontológicas e clínicas médicas em regime de emergência; 

III – farmácias e laboratórios; 

IV – funerárias e serviços relacionados; 

V – serviços de segurança pública e privada; 

VI – serviços de taxi e aplicativo de transporte individual remunerado de passageiros; 

VII – profissionais da área de saúde; 

VIII – servidores públicos das áreas de fiscalização das Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente, Saúde, Fazenda, Trânsito, Defesa Civil, PROCON 

e ouvidoria, quando em pleno exercício da função; 

IX – atividades inerentes a circulação de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população; 

X – serviços de manutenção, de reparos ou de consertos de veículos, de pneumáticos, de elevadores e de outros equipamentos essenciais ao transporte, à segurança 

e à saúde, bem como à população, à industrialização e ao transporte de alimentos e de produtos de higiene; 

XI – Postos de Combustíveis, exceto conveniências, cujo horário de funcionamento se dará de acordo com o Decreto Estadual.  

§ 2º. Será permitida excepcionalmente a circulação de pessoas no horário constante no caput do presente artigo: 

I – para fins de acesso aos serviços essenciais e/ou sua prestação, comprovando-se a necessidade e urgência, preferencialmente, de maneira individual, sem acom-

panhante; 

II – quando em trânsito decorrente de retorno e/ou partida de viagens oriundas do Terminal Rodoviário de Primavera do Leste; 

III – para fins ida ou retorno ao trabalho dos trabalhadores da indústria, agricultura, agropecuária, bem como as atividades acessórias e de suporte à essas atividades 

essenciais; 

IV – trabalhadores em execução dos serviços de delivery das 21h às 23h; 

V- advogados no exercício da função e em cumprimento de diligências.” 

 

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua aplicação, tendo seus efeitos conforme os artigos acima, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 02 de março de 2021. 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

  

DVMM/ELO. 
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AVISO DE ALTERAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste torna público e para conhe-
cimento dos interessados em participar da licitação que tem como objeto o 

Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MEDICA-

MENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, sendo de extrema 
urgência para suprir as necessidades da população do Município, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, que houveram alterações no 

Edital, Reforçamos que a data, bem como o local permanecem inalterados,  
no mesmo local indicado inicialmente. 

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

“Adendo Modificador 1”, disponível em nosso site. 
O Edital, Termo de Referência e Arquivo XML corrigidos encontram-se à 

disposição dos interessados no site www.primaveradoleste.mt.gov.br 

ícone: EMPRESA – Editais e Licitações. 
 

Primavera do Leste, 02 de março de 2021. 

 
 

 

Adriano Conceição de Paula 

Pregoeiro 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

Ref. Pregão Presencial nº 110/2020 

Processo nº 1981/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 

público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na 

sessão do Pregão nº 110/2020 - do processo de compra nº 1981/2020 Aber-

tura de processo licitatório para Registro de preços para Contratação de 

empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para elaboração 

de PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, PÂNICO E 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, para as unidades da Secretaria Munici-

pal de Educação. . Este Termo de Referencia foi elaborado em cumprimento 

ao disposto na Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, pelas Leis nº 

8.087/90, nº 8.666/93. Nº 9.784/99 e suas alterações e demais legislação 

complementar. - ITEM 1: a empresa LIMA ENGENHARIA LTDA EPP no 

valor final de R$ 68000.00(sessenta e oito mil reais).       

 

 

.                                 Primavera do Leste – MT, 02 de março de 2021. 

                           

Adriano Conceição de Paula 

*Pregoeiro 

    

 

 

*original assinado nos autos do processo. 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

Ref. Pregão Eletrônico nº 013/2021 

Processo nº 0113/2021 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 

público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na 

sessão do Pregão nº 013/2021 - do processo de compra nº 0113/2021 

Abertura de processo licitatório para Contratação de pessoa jurídica espe-

cializada na Prestação de Serviços de Investigação Geológica através de 

Sondagem a Percussão – SPT, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação. Este Termo de Referencia foi elaborado em 

cumprimento ao disposto na Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, pelas 

Leis nº 8.087/90, nº 8.666/93. Nº 9.784/99 e suas alterações e demais 

legislação complementar. - ITEM 1: a empresa ORIENTE - MIN GEOL E 

MEIO AMB LTDA NO VALOR FINAL DE R$50400.00(cinquenta mil e 

quatrocentos reais).             

 

 Primavera do Leste – MT, 02 de março de 2021. 

 

 

 

 

Adriano Conceição de Paula 

*Pregoeiro 

    

*original assinado nos autos do processo. 

  

PREGÃO / LICITAÇÃO 

 

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

MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE 

EXECUÇÃO 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

PRAZO DE EXE-

CUÇÃO: 
150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS 

VALOR EST. 

R$ 1.940.157,07 

ÓRGÃO: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO 

A ILUMINAÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, FORNECENDO OS 

MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A EXE-

CUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, DE ALVENARIA E HIDROSSANITÁRIO, 

CONFORME EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS. 

Data da Abertura: 18/03/2021 Horário: 07h30min (Fuso Horário de Cuiabá - MT) 

 

Local: 
A TOMADA DE PREÇOS será realizada em sessão pública, no Auditório de Licitações localizada na Prefeitura Munici-

pal de Primavera do Leste - situado na Rua Maringá, nº 444 - Bairro: Centro - Município de Primavera do Leste/MT. 

 

End. para retirada 

do Edital: 

O Edital completo poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste por meio do endereço eletrô-

nico: http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, na aba “EMPRESA”, sub-aba “Editais e Licitações”. 

 

Informações: 
Através do Setor de Licitações - Telefone: (66) 3498-3333 Ramal 215. Atendimento: 07h00min ás 13h00min. E-mail: 

licita3@pva.mt.gov.br 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 177/2021 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Regido pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, Decreto nº 

9.412/18 e demais legislações complementares.  

 

 

 
 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.412-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.412-2018?OpenDocument
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AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 – SRP  

Com Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

Processo nº 017/2021 

(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 MATERIAIS DE 

EXPEDIENTE, ARTESANATO E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 

DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.  

 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

Dia: 16 de março de 2021 

Hora: 07:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamento. A abertura da etapa de lances opera a preclu-

são do direito de credenciamento e participação na licitação. 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT (Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL 

 

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

Horários: Das 07:00h às 13:00h. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT (Sala do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local: “CIDADÃO” –  

“Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primavera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo da 

página 02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando necessário. 

 

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

