
Diário Oficial 
 DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT • Primavera do Leste - MT, 15 de Março de 2021 • Edição 1913 • Ano XV • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 

PODER EXECUTIVO 
 
 

 

DECETO Nº 2.031 DE 15 DE MARÇO DE 2021 

 

“DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO 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. Prorroga-se o efeito dos Decretos Municipais de Primavera do Leste de nº 2.025 de 26 de fevereiro de 2021, nº 2.206 de 02 de março de 2021, nº 2.027 

de 05 de março de 2021, nº 2.028 de 08 de março de 2021, e nº 2030 de 11 de março de 2021, até o dia 18 de março de 2021. 

 

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 15 de março de 2021. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

  

DVMM/ELO. 

 

DECRETOS 
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DECRETO Nº 2.032 DE 15 DE MARÇO DE 2021 

 

“AUTORIZA EM CARÁTER EXCEPCIONAL A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM DE-

CORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DAS AULAS PELA DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO NOVO CORONAVÍRUS (CO-

VID-19), AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI  FEDERAL N.13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020, 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,  

 

CONSIDERANDO que o estado de pandemia definido pela OMS em vista do Coronavírus (COVID19) continua com seus efeitos atingindo toda a população de 

Primavera do Leste;  

 

CONSIDERANDO que a alimentação escolar tem seu caráter suplementar e complementar no sentido da segurança alimentar e nutricional; 

 

CONSIDERANDO os dados alarmantes do aumento de contágio em nosso País, e o retorno do início das aulas mais uma vez adiado; 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1º. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas municipais, em razão de situação de emergência ou calamidade pública decorrentes da 

Covid-19, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribuição aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, dos gêneros alimentícios adquiridos 

com recursos financeiros federais e municipais, destinados à alimentação escolar, por meio da entrega de kit alimentação escolar. 

Parágrafo único: Cumpre ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE) acompanhar a montagem, fiscalização e entrega dos kits de gêneros alimentícios. 

Art. 2º. O ponto de retirada do kit será na unidade escolar que o aluno estiver respectivamente matriculado, mediante agendamento prévio. 

§ 1º. O kit deverá ser retirado pelo responsável legal do aluno, que deverá assinar comprovante de recebimento.  

§ 2º. O comprovante de recebimento será disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Primavera do Leste.  

§ 3º. Excepcionalmente os responsáveis que não possuírem condições de retirar os kits nos pontos de entrega, deverão comunicar a Unidade Escolar, para verificar 

a viabilidade de retirada em outro momento, a combinar com a gestão da unidade. 

Art. 3º. Os kits contemplarão gêneros alimentícios já adquiridos ou que vierem a ser adquiridos em processos licitatórios ou em chamadas públicas da agricultura 

familiar, observando o per capita adequado à faixa etária e o período em que o aluno estaria sendo atendido na unidade escolar, de acordo com os critérios defini-

dos pelas Nutricionistas da Coordenadoria de Alimentação Escolar, baseados em parâmetros estabelecidos pelo FNDE.  

Art. 4º. Na distribuição ou entrega do kit alimentação escolar deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para que se evite aglomeração de pessoas ou 

contato pessoal, ressalvados os protocolos de higiene e prevenção do contágio estabelecidos pelas autoridades sanitárias competentes, conforme previsto na Lei 

Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 1.938/2020, e demais normas pertinentes. 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 15 de março de 2021. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

  

DVMM/ELO. 
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RESULTADO DE JULGAMENTO 

Ref. Pregão Presencial nº 014/2021 

Processo nº 0120/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna públi-
co, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do 

Pregão nº 014/2021 - do processo de compra nº 0120/2021, abertura de 

processo licitatório de Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
Marmitex, Lanches e Refeições para atender a demanda das Secretarias 

Municipais de Primavera do Leste. 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: RESTAURANTE E LAN-

CHONETE REI DOS CALDOS ME, no valor final de: R$ 64.609,80 (ses-
senta e quatro mil e seiscentos e nove reais e oitenta centavos), Item 2: A 

Empresa: RESTAURANTE E LANCHONETE REI DOS CALDOS ME, no 

valor final de: R$ 218.086,00 (duzentos e dezoito mil e oitenta e seis reais), 
Item 5: A Empresa: NAIR SALETE FURTUNATO 79869084168, no valor 

final de: R$ 17.802,00 (dezessete mil e oitocentos e dois reais), Item 6: A 

Empresa: N. TURCATO - EPP, no valor final de: R$ 18.281,80 (dezoito mil 
e duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), Item 7: A Empresa: N. 

TURCATO - EPP, no valor final de: R$ 10.423,92 (dez mil e quatrocentos e 

vinte e três reais e noventa e dois centavos). 
 

 

 
 

 
Primavera do Leste – MT, 15 de março de 2021. 

 

 
 

 

 
 

Wender de Souza Barros 

*Pregoeiro 
 

 

*original assinado nos autos do processo. 

 

PREGÃO / LICITAÇÃO 
ATA DE SESSÃO RESERVADA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

Tomada de Preços nº 003/2021 

Processo Administrativo: 067/2021 

 

Aos Quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, ás 10 horas e 30 

minutos, no Auditório de Licitações situada na Prefeitura Municipal de Primavera 
do Leste, Rua Maringá, 444, Centro, reuniu-se da Comissão Permanente de 

Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº 036/20 de 06 de janeiro de 2021, para 

dar inicio à Sessão pública de JULGAMENTO DA PROPOSTA da empresa 

participante da Tomada de Preços supracitada, referente à contratação de empresa 

especializada para execução de obra de iluminação pública de 1,3km da BR-070 

em Primavera do Leste - MT, fornecendo os materiais, mão de obra, equipamen-

tos, e tudo que se fizer necessário para a perfeita execução dos serviços, conforme 

projeto, memorial descritivo, edital e seus anexos, objeto da Tomada de Preços 

nº 003/2021 Processo nº 067/2021 tipo Menor Preço Global mediante o regime 

de empreitada por preço unitário, com a presença dos integrantes da Comissão 

Permanente de Licitações que ao final assinam; 

 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações declarou aberta a sessão 

informando a todos os membros de que a presente reunião provém da necessidade 

de se proferir julgamento final acerca da análise das propostas. 
 

Vale ressaltar que após a abertura dos envelopes no dia 05 de março de 2021 às 

07h30min, constatou-se a seguinte classificação: 

 

1.LASER ILUMINAÇÃO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ Nº 

26.915.209/0001-79, com sede em Campo Grandes- MS, representada neste ato 

pelo Sra. KAMILLA CARDOSO AQUINO CPF: 030.351.001-36, telefone: 

(66)99933-7213, e-mail: kamillacardosoaquino@gmail.com com a proposta no 

valor global de R$ 178.853,13 (Cento e setenta e oito mil, oitocentos e cin-

quenta e três reais e treze centavos). 

 

2.RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIREILI – ME, inscrita no 

CNPJ Nº 13.361.238/0001-94, com sede em Cuiabá-MT, representada neste ato 

pelo Sr. RAUFER MENDES BARBOSA  CPF: 702.787.251-04, telefone: 

(65)99973-8867, e-mail: contato@renovaengenharia.com.br com a proposta no 

valor global de R$ 200.279,06 (Duzentos mil, duzentos e setenta e nove reais e 

seis centavos). 

 

3.ELETRO TARTARI LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.062.235/0001-85, com 

sede em Cuiabá - MT, representada neste ato pelo Sr. SERGIO TARTARI, CPF: 

545.972.001-00, telefone: (65)98408-8048, e-mail: etartari@terra.com.br com a 

proposta no valor global de R$ 203.903,87 (Duzentos e três mil, novecentos e 

três reais e oitenta e sete centavos). 
 

Esta CPL, em posse dos pareceres do Departamento de Engenharia, vide Ofício 

nº 043/2021-ENG de 12/03/2021, a CPL agora profere o seguinte entendimento: 

 

Com base no exposto no documento supracitado, esta CPL, por unânimidade 

DECIDE por CLASSIFICAR a empresa LASER ILUMINAÇÃO EIRELI 

EPP, declarando a mesma como vencedora do certame. 

 
Em seguida às 11 horas e 14 minutos, encerrou-se a sessão pelo Sr. Presidente, 

informando que a presente ata será publicada no site 

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

 

Fica desta feita aberto prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis caso algum dos 

licitantes deseja interpor recurso.  

 

Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta 
assinada pela Comissão de Licitações. 

 

 

 

Adriano Conceição de Paula 

Presidente da CPL 

 
 

Silvia Aparecida Antunes de Oliveira 

Membro da CPL 

 

 

Wender de Souza Barros 

Membro da CPL 

 
 

Jacqueline Oliveira da Silva 

Membro da CPL 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

Tomada de Preços nº 003/2021 

Processo Administrativo: 067/2021 

 

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 036/2021, 
através de seu Presidente, torna público para conhecimento e intimação das 

licitantes que, em sessão pública da mesma, datada de 05/03/2021, após o 

exame da documentação apresentada pelos concorrentes, foi proferido o 
seguinte julgamento: 

HABILITAR as licitantes:  

1.LASER ILUMINAÇÃO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ Nº 
26.915.209/0001-79,  

2.RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIREILI – ME, inscrita no 

CNPJ Nº 13.361.238/0001-94; 
3.ELETRO TARTARI LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.062.235/0001-85 

 

Em conformidade com a decisão circunstanciada e lavrada em ata que se 
encontra acostada no respectivo processo licitatório e publicada no site 

www.primaveradoleste.mt.gov.br aba “Editais e Licitações”. Informamos 

que não houve recurso interposto na fase de habilitação deste procedimento 
licitatório. 

 

Primavera do Leste - MT, 05 de março de 2021. 
 

 

Adriano Conceição de Paula 

Presidente da CPL 

 

mailto:kamillacardosoaquino@gmail.com
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PODER LEGISLATIVO 
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