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LEI Nº 1.939 DE 22 DE ABRIL DE 2021. 
 

 

“Dispõe sobre a adequação da Legislação do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV em razão das 
alterações promovidas no sistema previdenciário pela Emenda Constitucional n.º 103/2019 e Altera a redação da Lei Municipal n. 1.662, de 13 de dezembro de 

2016, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Primavera do Leste/MT e, dá outras providências” 

 
 

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

GUINTE LEI: 
 

Artigo 1º - Fica referendado no âmbito da legislação previdenciária do Município de Primavera do Leste, as alterações promovidas no artigo 149 da Constituição 
Federal pela Emenda Constitucional n.º 103/2019. 

 

Artigo 2º - A redação da Lei Municipal n. 1.662, de 13 de dezembro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do IMPREV serão aposentados: 

 
I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido quando insuscetível de readaptação, sendo os proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 13: 

 
a) a incapacidade total e permanente será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do IMPREV e os proventos da aposentado-

ria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço. 

b) a doença ou lesão de que o segurado filiado na data da posse ao IMPREV já era portador não lhe conferirá direito à aposentadoria por incapacidade perma-
nente para o trabalho, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.  

 

(...) 

 

§ 5º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria 

à conta deste Regime Próprio de Previdência Social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários estabeleci-
das no Regime Geral de Previdência Social, como previsto na nova redação do art. 40, § 6 º da Constituição Federal. 

 

(...) 

 

§ 7º. O segurado aposentado por incapacidade permanente para o trabalho está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a qualquer tempo e independen-

temente de sua idade, ressalvada apenas a idade máxima de permanência no serviço público, a submeter-se a exames médico-periciais a cargo do IMPREV, a 
realizarem-se bienalmente na data de aniversário do segurado, devendo ser apresentado documentação referente ao acompanhamento médico. 

 

 

Art. 28. A pensão por morte será concedida ao dependente de segurado equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria 

recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% 
(dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). 

 

§ 1º. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) 
da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco). 

 

§ 2º. Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente 
a: 

 
I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente 

na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e 

 
II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10% (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), 

para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

 
§ 3º. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto 

no caput e no § 1º deste artigo. 

 
§ 4º. O tempo de duração do benefício de pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua quali-

ficação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos no artigo 33 desta Lei. 

 
§ 5º. Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio 

de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação. 

 
§ 6º. Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência 

econômica. 

 
Art. 29. Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, nos seguintes casos: 

 

I - sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente; e 
II - desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe. 

LEIS 
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Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do segurado ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, 

ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. 

 
Art. 30. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: 

 

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; 
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I; ou 

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. 

 
§ 1º. No caso do disposto no inciso II, não será devida qualquer importância relativa a período anterior à data de entrada do requerimento. 

 

§ 2º. O direito à pensão configura-se na data do falecimento do segurado, sendo o benefício concedido com base na legislação vigente nessa data, vedado o 
recálculo em razão do reajustamento do limite máximo dos benefícios do RGPS. 

 
§ 3º. Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na 

união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o 

direito ao contraditório e a ampla defesa. 
 

§ 4º. Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, 

ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. 
 

Art. 31. A pensão por morte somente será devida ao filho e ao irmão inválido, cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipação ou de completar a maioridade 

civil, desde que comprovada, pela perícia médica do IMPREV, a continuidade da invalidez até a data do óbito do segurado. 

 

§ 1º. A invalidez ou alteração de condições quanto ao dependente superveniente à morte do segurado, não darão origem a qualquer direito a pensão. 

 
§ 2º. Os dependentes inválidos ficam obrigados, tanto para concessão como para manutenção e cessação de suas quotas de pensão, a submeter-se aos exames 

médicos determinados pelo IMPREV. 

 
§ 3º. Ficam dispensados dos exames referidos neste artigo os pensionistas inválidos que atingirem a idade de 60 (sessenta) anos. 

 

§ 4º. Aos dependentes, filho ou irmão, que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave que os tornem absolutamente ou relativamente incapazes, 
assim declarados judicialmente, deverão ser observadas as condições estabelecidas para o filho ou irmão inválidos disposto neste artigo. 

 

Art. 32.  Ajuizada ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá ser requerida a habilitação provisória ao benefício de pensão por 
morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da decisão 

judicial que reconhecer a qualidade de dependente do autor da ação. 

  
§ 1º. Nas ações em que o IMPREV for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, 

descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, 

ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. 
 

§ 2º. Julgada improcedente a ação prevista no § 1º deste artigo, o valor retido será pago de forma proporcional aos demais dependentes, sem qualquer 

atualização, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios.  
 

§ 3º. Em qualquer hipótese, fica assegurada ao IMPREV a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. 

 
Art. 33. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.  

 

§ 1º. O direito à percepção de cada cota individual cessará: 

 

I - pela morte do pensionista; 

II - para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao atingir a maioridade civil, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental 
ou deficiência grave que os tornem absolutamente incapazes, assim declarados judicialmente; 

III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez; 

IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave pelo afastamento da deficiência; 
V - para cônjuge ou companheiro: 

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”; 

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido 
iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; 

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 

(dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 
1) 3 (três) anos, com menos de 22 (vinte e dois) anos de idade; 

2) 6 (seis) anos, entre 22 (vinte e dois) e 27 (vinte e sete) anos de idade; 
3) 10 (dez) anos, entre 28 (vinte e oito) e 30 (trinta) anos de idade; 

4) 15 (quinze) anos, entre 31 (trinta e um) e 41 (quarenta e um) anos de idade; 

5) 20 (vinte) anos, entre 42 (quarenta e dois) e 44 (quarenta e quatro) anos de idade; 
6) vitalícia, com 45 (quarenta e cinco) ou mais anos de idade. 

 

 
§ 2º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea “a” ou os prazos previstos na alínea “c”, ambas do inciso V do § 1º, se o óbito do segurado 

decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais 

ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável. 
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§ 3º. Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para 
ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, serão fixadas via decreto, em números inteiros, novas idades para 

os fins previstos na alínea “c” do inciso V do caput, em ato do Governo Federal, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido 

incremento. 
 

§ 4º. O tempo de contribuição a outro Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou a Regime Geral de Previdência Social (RGPS) será considerado na 

contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso V do § 1º. 
 

Art. 34. Havendo a extinção de parcela(s) de pensão, em razão da perda da qualidade de dependente na forma desta lei, não será realizado novo rateio da pensão 

em favor dos pensionistas remanescentes. 
 

Parágrafo único. Com a extinção da quota do último pensionista, extinta ficará também a pensão. 

 
Art. 37. O abono anual será devido àquele que, durante o ano tiver recebido proventos de aposentadoria e pensão por morte pagos pelo RPPS. 

 
Art. 43. O pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho decorrente de doença mental somente será feito ao curador do 

segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório. 

  
Art. 44. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes 

Próprios de Previdência Social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. 

 
§ 1º. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 da Constituição Federal e o tempo de contribuição ao Regime Geral 

de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação 

financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. 
 

§ 2º. Os servidores municipais contemplados pelo art. 3º desta Lei receberão do órgão instituidor (IMPREV), todo o provento integral da aposentadoria, indepen-

dentemente do órgão de origem (INSS) ter feito ou não o repasse do recurso de cada servidor, como compensação financeira. 

 

Art.49.......................................................................................... 

 
I - das contribuições mensais dos segurados ativos, definidas pelo § 1º do art. 149 da CF/88, igual a 14% (quatorze por cento) calculada sobre a remuneração de 

contribuição dos servidores ativos; 

II – REVOGADO; 
III – das contribuições mensais dos segurados inativos e dos pensionistas, a razão de 14% (quatorze por cento), calculadas sobre a parcela dos proventos e das 

pensões que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal; 

IV - das contribuições mensais do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 18,11% (dezoito inteiros e onze 
centésimos por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, compreendendo: 13,55% (treze inteiros e cinquenta cinco centésimos 

por cento) relativo ao custo normal, 2% (dois por cento) referente ao custo administrativo e  2,56% (dois inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) relativo 

ao custo especial, escalonado nos termos do Anexo I desta Lei. 
(...) 

XI - Constituem, também, fonte de receita do IMPREV, as contribuições previdenciárias previstas legalmente, incidentes sobre os benefícios estatutários, decor-

rentes das licenças temporárias para trabalho, e, nos casos de licença gestacional 
 

Art. 59 ....................................................................................... 

 
Parágrafo Único. Os recursos do IMPREV poderão ser aplicados na concessão de empréstimos aos seus segurados, na modalidade de consignados, observada 

regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e nos atos administrativos disciplinadores desta modalidade de aplicação, a serem 

editados pelo Município de Primavera do Leste. 
 

Art. 68. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária e não poderá ultrapassar o limite estabelecido no § 1º deste artigo. 

 
§ 1º. A taxa de administração prevista no caput deste artigo será de 3,0% (três inteiros por cento) da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos 

vinculados ao IMPREV, apurado no exercício financeiro anterior, observando-se que:  

 
I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão gestor do regime pró-

prio; 

II – na verificação do limite definido no caput deste parágrafo, não serão computadas as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros, 
inclusive as decorrentes dos tributos incidentes sobre os seus rendimentos; 

III - os recursos da Taxa de Administração deverão ser administrados pela unidade orçamentária do IMPREV em contas bancárias e contábeis distintas dos 

recursos destinados ao pagamento dos benefícios; 
IV – o IMPREV constituirá reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, desde aprovado pelo conselho previdenciário, cujos valores serão utiliza-

dos para os fins a que se destina a taxa de administração. 

 
§ 2º. Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e 

abertos por decretos do executivo. 
 

§ 3º. Fica autorizada a reversão das sobras do custeio administrativo e seus rendimentos, na totalidade ou em parte, para pagamento dos benefícios do IMPREV, 

desde que aprovada pelo conselho deliberativo, vedada a devolução dos recursos ao ente federativo. 
 

§ 4º. Fica autorizada a utilização dos recursos da Reserva Administrativa, desde que não prejudique as finalidades de que trata o caput, somente para:  

 
a) aquisição, construção, reforma ou melhorias de imóveis destinados a uso próprio do órgão ou entidade gestora nas atividades de administração, gerenciamen-

to e operacionalização do IMPREV;  

b) reforma ou melhorias de bens vinculados ao IMPREV e destinados a investimentos, desde que seja garantido o retorno dos valores empregados, mediante 
verificação por meio de análise de viabilidade econômico-financeira. 
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§ 5º. Fica autorizada, desde que por meio de alíquota de contribuição incluída no plano de custeio definido na avaliação atuarial do RPPS, a elevação em 20% 
(vinte por cento) do limite para despesa administrativa, passando para 3,6% (três inteiros e seis décimos por cento) o limite estabelecido no caput deste artigo, 

desde que os recursos adicionais sejam destinados exclusivamente para o custeio de despesas administrativas relacionadas a: 

 
I - obtenção e manutenção de certificação institucional no âmbito do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de 

Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS, instituído pela Portaria MPS nº 185, de 14 de maio de 2015, 

podendo os recursos ser utilizados, entre outros, com gastos relacionados a: 
a) preparação para a auditoria de certificação; 

b) elaboração e execução do plano de trabalho para implantação do Pró-Gestão RPPS; 

c) cumprimento das ações previstas no programa, inclusive aquisição de insumos materiais e tecnológicos necessários; 
d) auditoria de certificação, procedimentos periódicos de auto avaliação e auditoria de supervisão; e 

e) processo de renovação ou de alteração do nível de certificação. 

 
II - atendimento dos requisitos mínimos relativos à certificação para nomeação e permanência de dirigentes do órgão ou entidade gestora do RPPS, do responsá-

vel pela gestão dos recursos e dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos, conforme previsto no inciso II do art. 8º-B da Lei nº 
9.717, de 1998, e regulação específica, contemplando, entre outros, gastos relacionados a: 

a) preparação, obtenção e renovação da certificação; e 

b) capacitação e atualização dos gestores e membros dos conselhos e comitê. 

 

§ 6º. A elevação da Taxa de Administração de que trata o parágrafo anterior observará os seguintes parâmetros: 

 
I - deverá ser aplicada a partir do início do exercício subsequente ao da publicação desta Lei Municipal, condicionada à prévia formalização da adesão ao Pró-

Gestão - RPPS; 

II - deixará de ser aplicada se, no prazo de dois anos, contado a partir da data prevista no inciso I, o IMPREV não obtiver a certificação institucional em um dos 
níveis de aderência estabelecidos no Pró-Gestão RPPS; 

III - voltará a ser aplicada, no exercício subsequente àquele em que o IMPREV vier a obter a certificação institucional, se esta se der após o prazo de que trata o 

inciso II. 

 

 
Art. 102. Os servidores que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41, de 31 de dezembro de 2.003, e que 

tenha se aposentado ou venha a se aposentar por incapacidade permanente para o trabalho, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Fede-

ral, terá direito a proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não se aplicando os dispostos 
nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, e nem o artigo 35 desta Lei Municipal. 

 

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput deste artigo o disposto no art. 84 desta Lei, observando-se 
igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade ao caput deste artigo. 

 

Art. 105. O Diretor Executivo instituirá por meio de Portaria a junta médica para emitir laudo médico pericial nos processos de aposentadoria por incapacidade 

permanente para o trabalho. 

 

 

Artigo 3º - Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em FEVEREIRO/2021. 

 

Artigo 4º - O rol de benefícios a ser concedido pelo IMPREV fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. 

 
Parágrafo Único - Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho (auxílio doença), salário família, auxílio reclusão e o salário-maternidade serão 

pagos diretamente pelo órgão ou poder ao qual o servidor está vinculado, desde que tais benefícios estejam previstos no estatuto dos servidores públicos munici-

pais. 
 

Artigo 5º - É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira, no âmbito deste regime de previdência 

social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. 
 

§ 1º. Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de: 

 
I - pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira deste regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de 

previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal; 

II - pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira deste regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime 
Geral de Previdência Social ou de outro Regime Próprio de Previdência Social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam 

os artigos 42 e 142 da Constituição Federal; 

III - de aposentadoria concedida no âmbito deste Regime Próprio de Previdência Social com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 
42 e 142 da Constituição Federal. 

 

§ 2º. Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos 
demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: 

 

I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários mínimos; 
II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários mínimos, até o limite de 3 (três) salários mínimos; 

III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários mínimos e; 

IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários mínimos. 
 

§ 3º. A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. 

 
§ 4º. As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor da Emenda Consti-

tucional n. 103/2019. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40
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Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os arts. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, inciso II e os §§ 1º e 2º do art. 49, 

§ 3º do art. 50; art. 55, todos estes pertencentes a Lei Municipal n. 1.662, de 13 de dezembro de 2016, com atualizações. 

 

Artigo 7º - A partir de 1º de janeiro de 2022 a exigência das alíquotas de contribuição previdenciária referente a parte patronal mensal do Município, incluídas suas 
autarquias e fundações, no percentual de 20,76% (vinte inteiros e setenta e seis centésimos por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição dos segura-

dos ativos, compreendendo: 13,55% (treze inteiros e cinquenta cinco centésimos por cento) relativo ao custo normal, 3,00% (três por cento) referente ao custo 

administrativo e  4,21 % (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) relativo ao custo especial. 
Artigo 8º - Esta Lei entrará em vigor: 

 

I - no primeiro dia do mês subsequente aos 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei, quanto à alteração nos incisos I a IV do art. 49 da Lei Municipal n. 
1.662, de13 de dezembro de 2016; 

II – em 1º de janeiro de 2022, quanto a alteração do art. 68 da Lei Municipal n.º 1.662, de13 de dezembro de 2016;  

III - nos demais casos, na data de sua publicação. 

 

Parágrafo Único - O Município de Primavera do Leste deverá implementar as alterações necessárias para adequação legal e administrativa na concessão dos 
benefícios que versam sobre os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho (auxílio doença), salário família, auxílio reclusão e o salário-

maternidade, em razão do disposto no § 3º do art. 9º da Emenda Constitucional n.º 103/2019.   

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 22 de abril de 2021. 

 

 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

DVMM/ELO. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

 

 

ESCALONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL 

 

ANO DE AMORTIZAÇÃO ALÍQUOTA 

2021 2,56% 

2022 4,21% 

2023 5,86% 

2024 7,52% 

2025 9,17% 

2026 10,82% 

2027 12,47% 

2028 14,12% 

2029 15,78% 

2030 17,43% 

2031 19,08% 

2032 20,73% 

2033 22,38% 

2034 24,04% 

2035 25,69% 

2036 27,34% 

2037 28,99% 

2038 30,64% 

2039 32,30% 

2040 33,95% 

2041 35,60% 

2042 37,25% 

2043 38,91% 

2044 40,56% 
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LEI Nº 1.940 DE 22 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

Regulamenta a Lei nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, e Revoga a Lei Municipal n° 973 de 28 de fevereiro de 

2007 e suas alterações. 

 

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

A SEGUINTE LEI:  

 

Artigo 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB, no âmbito do Município de Primavera do Leste- Estado do Mato Grosso, de acordo com o 

disposto Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. 
 

Artigo 2º - O Conselho a que se refere o artigo 1º é constituído por 09 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e 
indicação a seguir discriminados:  

 

I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente; 
II - 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; 

III - 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; 

IV - 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas; 
V - 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 

VI - 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 

 
§ 1º - Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver: 

 

I - 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME); 
II - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a, indicado por seus pares; 

III - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil; 

IV - 1 (um) representante das escolas indígenas; 
V - 1 (um) representante das escolas do campo; 

VI - 1 (um) representante das escolas quilombolas. 

 
§ 2º - Os membros dos conselhos previstos no caput e no § 1º deste artigo, serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteri-

ores, da seguinte forma: 

 
I - nos casos das representações do órgão municipal, pelos seus dirigentes; 

 

II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, conforme o caso, 

em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares; 

III - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria; 

 
IV - nos casos de organizações da sociedade civil, em processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como benefi-

ciárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso. 

 
As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo: 

 

I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014; 
II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho; 

III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de publicação do edital; 

IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos; 
V - não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso. 

 

§ 3º - São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput deste artigo: 
 

I - titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau; 

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos 
recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, desses profissionais; 

III - estudantes que não sejam emancipados; 

IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que: 
 

a)  exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; ou 

 
b)  prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos em que atuam os respectivos conselhos. 

 
Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz. 

 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento dos 
respectivos conselhos de que trata esta Lei, incluídos: 

 

I.nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;  
II.correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho; 

III.atas de reuniões; 

IV.relatórios e pareceres; 
V.     outros documentos produzidos pelo conselho. 
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Artigo 3º - Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no conselho, que substi-

tuirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. 

 

Artigo 4º - O mandato dos membros dos conselhos do Fundeb será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º de 
janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. 

Artigo 5º - Compete ao Conselho do Fundeb: 

 
Parágrafo único - O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos; 

 

I - Os conselhos de âmbito municipal poderão, sempre que julgarem conveniente: 
II - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos 

gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet; 

III - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário Municipal de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos 
acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias; 

IV - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) 
dias, referentes a: 

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundo; 

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, 
modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados; 

c) outras informações necessárias ao desempenho de suas funções; 

V - realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões pertinentes: 
 

a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo; 

b) a adequação do serviço de transporte escolar; 
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo para esse fim. 

d) supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o 

objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos Fundos; 
 

e) acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio 

aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, 
com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE. 

 

Artigo 6º - O Município prestará contas dos recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes, observada a regu-
lamentação aplicável. 

 

Parágrafo único - As prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em 
até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput deste artigo. 

 

I) os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e serão renovados periodicamente ao final de cada 

mandato dos seus membros. 

II) os conselhos não contarão com estrutura administrativa própria, e incumbirá ao Município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução 

plena das competências dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição dos respectivos conselhos. 
 

Artigo 7º - O presidente do Fundeb será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos 

recursos do Fundo no âmbito municipal. 
 

Artigo 8º - Os conselheiros reunir-se-ão, no mínimo, trimestralmente ou por convocação de seu presidente. 

 
Artigo 9º - A atuação dos membros dos conselhos do Fundeb: 

 

I - não é remunerada; 
II - é considerada atividade de relevante interesse social; 

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre 

as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; 
IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato: 

 

a)  exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam; 
b)  atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho; 

c)  afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. 

 
V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas ativida-

des escolares. 

 
Artigo 10 - Revoga-se a Lei Municipal de Primavera do Leste de nº 973 de 28 de fevereiro de 2007. 

 

Artigo 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 22 de abril de 2021. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

DVMM/ELO. 
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PORTARIA Nº 410/2021 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 878 de 

14 de dezembro de 2004, designa os abaixo nomeados para integrarem, 

pelo prazo de 01 (um) ano, o Conselho de Política de Administração e de 

Remuneração de Pessoas - COPARP: 

 

 

RESOLVE 

 

 

Artigo 1º - Nomear os Membros do Conselho de Política de Administra-

ção e de Remuneração de Pessoas - COPARP, conforme composição 

abaixo: 
 

a)ADRIANO CONCEIÇÃO DE PAULA - Representante do Poder Execu-

tivo; 

b)Suplente – KELVIRLENE LEAL SANTANA;  

c)WENDER DE SOUZA BARROS - Representante do Poder Executivo; 

d)Suplente – GILDESIO RODRIGUES DOS SANTOS; 

e)JOÃO PEDRO TOBIAS DE OLIVEIRA - Representante do Poder 

Executivo; 

f)Suplente – ARIADNE CAROLINA REGO SILVA; 

g)REGINA CÉLIA DE SOUZA PEREIRA PINTO - Representante do 

Poder Legislativo; 

h)Suplente – SIMONE FAJARDO MARAFON; 

i)RUDIMAR ANTONIO POSTAL - Representante do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais 

j)Suplente – ADEMIR DE OLIVEIRA REIS; 

k)JUAREZ PAULO DOS SANTOS - Representante do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais; 

l)Suplente – RONALDO ALVES LEITE; 

m)FRANCISCO CANDIDO NETTO - Representante do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais; 

n)Suplente – CLAUDETE XAVIER DE FREITAS.  

 

Artigo 2º - O mandato dos membros do Conselho de Política de Adminis-

tração e de Remuneração de Pessoal – COPARP será de 01 (um) ano, 

podendo o representante eleito ser reconduzido pelo menos uma vez.  

                    

Artigo 3º - As competências, funcionamento, impedimentos e demais 

disposições do Conselho de Política de Administração e de Remuneração 
de Pessoal – COPARP serão tratados e definidos no Regimento Interno. 

 

  
Registre-se e Publique-se.  

 

 
 

                                        

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 19 de abril de 2021. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ELO. 

 

PORTARIA Nº 417/2021 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMA-

VERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribui-
ções legais, e de conformidade com os artigos 72 e 75 da Lei Municipal nº 

1.662 de 13 de dezembro de 2016, designa os abaixo nomeados para integra-

rem, pelo prazo de 02 (dois) anos, o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 
do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de 

Primavera do Leste – IMPREV; 

 

 

R E S O L V E 

 

 

Artigo 1º - Nomear os Membros do Conselho Deliberativo do IMPREV, 

conforme composição abaixo: 

 

Representantes dos Segurados Ativos: 

1)Titular: CYNARA GONÇALVES SANTOS 

     Suplente: MURILO DA COSTA RAMOS 

 

2)Titular: ADRIANO VOIGT 

     Suplente: WENDER LUIZ DOS SANTOS 

 

Representantes dos Segurados Inativos: 
1)Titular: SINARA MENDES GUIMARÃES 

     Suplente: MARIA LUIZA OLIVEIRA SANTOS 

 

Representantes do Poder Executivo: 

1)Titular: FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA 

     Suplente: CINTIA ALVES FERREIRA  

 

Representantes do Poder Legislativo: 
1)Titular: IVANICE NOVO BERGAMASCO 

     Suplente: SIMONE FAJARDO MARAFON 

Artigo 2º - Nomear os membros do Conselho Fiscal do IMPREV, conforme 
composição abaixo: 

 

Representantes dos Segurados Ativos: 
1)Titular: FRANCISCO CÂNDIDO NETTO 

     Suplente: TANIA PAULA OLIVEIRA SANTOS  

 

Representantes do Poder Executivo: 

1)Titular: ELISIANA LORENZZON DE OLIVEIRA 

     Suplente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS 

 

Representantes do Poder Legislativo: 

1)Titular: REGINA CÉLIA DE SOUZA PEREIRA PINTO 

     Suplente: WOXITON VILAS-BOAS DE LIMA  

  

Artigo 3º - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho 
Fiscal do IMPREV será de 02 (dois) anos, podendo o representante eleito ser 

reconduzido pelo menos uma vez.  

 

Artigo 4º - As competências, funcionamento, impedimentos e demais disposi-

ções do Conselho Deliberativo e Fiscal do IMPREV serão tratados e definidos 

no Regimento Interno. 

 

Registre-se e Publique-se,  

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 23 de abril de 2021. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

ELO. 

 

PORTARIAS 
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PORTARIA Nº 418/2021 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 1.433 

de 23 de abril de 2014, designa os abaixo nomeados para integrarem, pelo 

prazo de 02 (dois) anos a contar da publicação deste ato, o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Primavera do 

Leste-MT – CMDCA: 

 

 

RESOLVE 

 

 

Artigo 1º - Nomear os membros do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Primavera do Leste-MT - CMDCA, confor-
me composição abaixo: 

 

a) ALEXSSANDRA ZILIOTTO - Representante da Secretaria Municipal 

de Assistência Social; 

b) Suplente: ELENILCE NASCIMENTO ARAÚJO; 

c) IRANILZA ROSA SAMPAIO REIS - Representante da Secretaria 

Municipal de Educação; 

d) Suplente: RENATA DAMACENO; 

e)CARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA - Representante da Secreta-

ria Municipal de Saúde; 

f)Suplente: RODE MARTINHO DE OLIVEIRA; 

g)CLÁUDIO BORGES JÚNIOR - Representante da Secretaria Municipal 

de Fazenda; 

h)Suplente: THIAGO CAMPOS RAMALHO; 

i) CAMILA RODRIGUES FRANCISCO - Representante de Classe 

Profissional; 

j) Suplente: ALESSANDRA CHAVES DA SILVA; 

k) DAMIÃO DE JESUS SOUZA - Representante das Entidades Religio-

sas; 

l) Suplente: JOSELBA APARECIDA ALMEIDA MALAMIM; 

m)SILVIO MALAMIM - Representantes dos Clubes e Serviços; 

n) Suplente: MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO; 

o)CREONICE PESSOA DOS SANTOS - Representante de Entidade de 

Atendimento a Criança e Adolescentes; 

p) Suplente: WEVERTON FICHERMAN SANTOS. 

 

Artigo 2º - O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Primavera do Leste-MT, será de 2 (dois) 
anos, podendo o representante eleito ser reconduzido pelo menos uma vez. 

 

Artigo 3º - As competências, funcionamento, impedimentos e demais 
disposições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente de Primavera do Leste-MT, serão tratadas e definidas no Regimento 

Interno. 
 

Artigo 4º - Fica revogada a Portaria Nº 024/2020. 

 
Registre-se e Publique-se. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 23 de abril de 2021. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ELO. 

 

PORTARIA Nº 419/2021 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

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

atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II da 
Constituição Federal, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei Orgânica 

Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 25 de 

setembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 107 de 24 de 
março de 2021 do Concurso Público Municipal 01/2019, 

 

RESOLVE 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipal, o senhor RONAL-

DO GARCIA DE ARRUDA, para exercer a função de Cozinheiro, sendo 
enquadrado no Regime Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 679 

de 25 de setembro de 2001, até disposição em contrário, recebendo a remu-

neração constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de 
dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e suas alterações. 

 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 22 de abril de 2021. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 23 de abril de 2021. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
ELO. 

 

PORTARIA Nº 420/2021 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

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

atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da Consti-
tuição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e suas 

alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 e 

Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores alterações, e 
de acordo com o Edital de Convocação nº 007 de 25 de março de 2021, do 

Processo Seletivo Público ACE/ACS nº 001/2019, 

 

RESOLVE 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, o Senhor AR-

THUR VICTOR LEON CAIUBI SOUZA SILVA, para exercer a função 

de Agente Comunitário de Saúde – ESF VII, sendo enquadrado no Regi-

me Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 
2001, até disposição em contrário, recebendo a remuneração constante dos 

anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 – Plano 

de Cargos e Salários e suas alterações. 
 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 22 de abril de 2021. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 23 de abril de 2021. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
ELO. 
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  PORTARIA Nº 421/2021 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da 

Constituição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e 

suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 
2001 e Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores 

alterações, e de acordo com o Edital de Convocação nº 007 de 25 de março 

de 2021, do Processo Seletivo Público ACE/ACS nº 001/2019, 

 

RESOLVE 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora GI-

SELY MORAIS DE BARROS, para exercer a função de Agente Comu-

nitário de Saúde – ESF III, sendo enquadrada no Regime Estatutário, de 
acordo com a Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até dispo-

sição em contrário, recebendo a remuneração constante dos anexos III e IV 

da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 – Plano de Cargos e 
Salários e suas alterações. 

 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 22 de abril de 2021. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 23 de abril de 2021. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 
 

PORTARIA Nº 423/2021 

 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

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

atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da Consti-
tuição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e suas 

alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 e 

Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores alterações, e 
de acordo com o Edital de Convocação nº 007 de 25 de março de 2021, do 

Processo Seletivo Público ACE/ACS nº 001/2019, 

 

 

 

RESOLVE 

 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora CRIS-

TIANE OLIVEIRA SENA FOGAÇA DOS ANJOS, para exercer a 

função de Agente Comunitário de Saúde – ESF X, sendo enquadrada no 

Regime Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 679 de 25 de setem-
bro de 2001, até disposição em contrário, recebendo a remuneração constan-

te dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 – 

Plano de Cargos e Salários e suas alterações. 
 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 22 de abril de 2021. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 23 de abril de 2021. 

 
 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

PORTARIA Nº 422/2021 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

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

suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da 
Constituição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e 

suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 

2001 e Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores 
alterações, e de acordo com o Edital de Convocação nº 007 de 25 de março 

de 2021, do Processo Seletivo Público ACE/ACS nº 001/2019, 

 

RESOLVE 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora BEA-

TRIZ FERREIRA DOS SANTOS, para exercer a função de Agente 

Comunitário de Saúde – ESF III, sendo enquadrada no Regime Estatutá-

rio, de acordo com a Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até 
disposição em contrário, recebendo a remuneração constante dos anexos 

III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 – Plano de 

Cargos e Salários e suas alterações. 
 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 22 de abril de 2021. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 23 de abril de 2021. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 
 

 

PORTARIA Nº 424/2021 

 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da Consti-

tuição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e suas 

alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 e 
Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores alterações, e 

de acordo com o Edital de Convocação nº 006 de 25 de março de 2021, do 

Processo Seletivo Público ACE/ACS nº 001/2019, 

 

 

 

RESOLVE 

 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora VIVIAN 

MENDES FERREIRA, para exercer a função de Agente Comunitário de 

Saúde – ESF VI, sendo enquadrada no Regime Estatutário, de acordo com 

a Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em 

contrário, recebendo a remuneração constante dos anexos III e IV da Lei 
Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e 

suas alterações. 

 
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 22 de abril de 2021. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 23 de abril de 2021. 

 

 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
ELO. 
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  PORTARIA Nº 425/2021 

 

 

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

suas atribuições legais,  

 
 

RESOLVE 

 
 
Artigo 1º - Designar a Comissão Organizadora do CAMINHOS POSSÍ-

VEIS – Edital Concurso Público nº 001/2021, composta pelos seguintes 

membros:  
 

1.WANDERSON ALEX MOREIRA DE LANA (Presidente); 

2.ANDRÉ FRANCISCO SONTAK DE MORAIS; 
3.THIAGO SACHUK DE LIMA; 

4.DIONATHAN FELIPE DA SILVA SILVEIRA; 

5.LAURA ADÉLIA CAVALCANTE PEREIRA; 
6.BRYAN ROBERT CENTURION BARBOSA; 

7.RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO; 

8.GABRIEL VICTOR MIRANDA KRUSQUEVIS; 
9.JOSÉ AMILTON SOARES VIANA; 

10.RENAN CESAR MARCOLINO NUNES. 

 
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 23 de abril de 2021. 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 
 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

003/2021 

Processo n° 768/2021 

 

Ratifico o ato do Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 

que dispensou a licitação, com fundamento no Artigo 24, Inciso II da Lei 
8.666/93 e Parecer Jurídico nº 121/2021, a favor de FABIANE MARISA 

SALVAJOLI GUILHERME - SOCIEDADE DE ADVOCACIA INDI-

VIDUAL, tendo como objeto Contratação de pessoa jurídica especializada 
na realização de Perícia Técnica, a fim de emitir estudo técnico junto ao 

PAD nº 001/2021, referente ao Edital do Concurso Público nº 001/2015, no 

valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), face ao disposto no art. 26 da Lei nº 
8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído. 

 
Publique-se. 

 

Primavera do Leste, 23 de abril de 2021. 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 
 

*Documento original Assinado nos autos do processo. 

 

PORTARIA Nº 426/2021 

 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da 

Constituição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e 

suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 
2001 e Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores 

alterações, e de acordo com o Edital de Convocação nº 007 de 25 de março 

de 2021, do Processo Seletivo Público ACE/ACS nº 001/2019, 

 

 

 

RESOLVE 

 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora PA-

TRICIA PUTENCIO SILVA, para exercer a função de Agente Comuni-

tário de Saúde – UBS TUIUIU, sendo enquadrada no Regime Estatutá-

rio, de acordo com a Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até 

disposição em contrário, recebendo a remuneração constante dos anexos 
III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 – Plano de 

Cargos e Salários e suas alterações. 

 
Registre-se e Publique-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 23 de abril de 2021. 

 

 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
ELO. 

 

PREGÃO / LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

RETIFICAÇÃO DO ATO DE RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE 

Nº 055/2021. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE / MT, torna 

publico e para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO relaciona-

da abaixo referente à publicação do Aviso de Ratificação da Inexigibilidade 

de Licitação nº 055/2021, publicada no Diário Oficial de Primavera do Leste 

– DIOPRIMA do 20 de abril de 2021, na pagina 2. 

 

Onde se lê: “Processo 812/2021”;  

 

Leia-se: “Processo 837/2021. 

 

Primavera do Leste, 23 de abril de 2021. 

 

 

 

Adriano Conceição de Paula 

Presidente da CPL 
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2º AVISO DE ALTERAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS nº 008/2021 

PROCESSO Nº 0685/2021 

 

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, o valor estimado do certame passará 

a ser de R$ 2.082.306,19 (Dois milhões, oitenta e dois mil, trezentos e seis 

reais e dezenove centavos). Encontra-se disponível no documento “2º 
Adendo Modificador”, disponível em nosso site. Em virtude da correção 

impactar na formulação da proposta, A data de realização do certame será 

calendarizada para dia 10 DE MAIO DE 2021, às 07:30, local indicado 
inicialmente permanecem inalterados. 

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

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

 
Primavera do Leste - MT, 23 de abril de 2021. 

 

 
Adriano Conceição de Paula 

Presidente da CPL 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 035/2021 

Processo nº 0440/2021 

 

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

nº 035/2021 - do processo de compra nº 0440/2021, abertura de processo licitató-

rio  sob modalidade Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

Uniformes e  (EPI) equipamento de proteção individual. Para atender as necessi-

dades das secretarias municipais de Primavera do Leste. Este Termo de Referen-

cia foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.520/2002 e subsidia-

riamente, 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 S M GIUSTTI DE ARRU-
DA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 3525.00 (tres mil e quinhentos e 

vinte e cinco reais), Item 2: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS 

EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 7467.00 (sete mil e quatrocentos e sessenta e 

sete reais), Item 3: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 

EPP, no valor final de: R$ 12350.00 (doze mil e trezentos e cinquenta reais), 

Item 4: A empresa S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor 

final de: R$ 28890.00 (vinte e oito mil e oitocentos e noventa reais), Item 5: A 
empresa S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 

22866.00 (vinte e dois mil e oitocentos e sessenta e seis reais), Item 6: A empresa 

S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 4900.00 

(quatro mil e novecentos reais), Item 7: A empresa S M GIUSTTI DE ARRUDA 

E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 500.00 (quinhentos reais), Item 8: A 

empresa S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 

4466.00 (quatro mil e quatrocentos e sessenta e seis reais), Item 9: A empresa S 

M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 5895.00 
(cinco mil e oitocentos e noventa e cinco reais), Item 10: A empresa S M GIUS-

TTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 2485.00 (dois mil 

e quatrocentos e oitenta e cinco reais), Item 11: A empresa S M GIUSTTI DE 

ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 10134.00 (dez mil e cento e 

trinta e quatro reais), Item 12: A empresa S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA 

LTDA - EPP, no valor final de: R$ 8000.00 (oito mil reais), Item 13: A empresa 

S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 

14138.20 (quatorze mil e cento e trinta e oito reais e vinte centavos) Item 14: A 
empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final 

de: R$ 279.20 (duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos) Item 15: A 

empresa S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 

276.00 (duzentos e setenta e seis reais), Item 16: A empresa S M GIUSTTI DE 

ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 4979.70 (quatro mil e 

novecentos e setenta e nove reais e setenta centavos) Item 17: A empresa S M 

GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 3940.00 (tres 
mil e novecentos e quarenta reais), Item 18: A empresa S M GIUSTTI DE 

ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 3729.00 (tres mil e setecen-

tos e vinte e nove reais), Item 19: A empresa S M GIUSTTI DE ARRUDA E 

CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 2160.00 (dois mil e cento e sessenta 

reais), Item 20: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 

EPP, no valor final de: R$ 111.60 (cento e onze reais e sessenta centavos) Item 

22: A empresa S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final 

de: R$ 2118.00 (dois mil e cento e dezoito reais), Item 23: A empresa S M 
GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 11160.00 

(onze mil e cento e sessenta reais), Item 24: A empresa S M GIUSTTI DE 

ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 15312.00 (quinze mil e 

trezentos e doze reais), Item 25: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMEN-

TOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 10875.00 (dez mil e oitocentos e 

setenta e cinco reais), Item 26: A empresa S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA 

LTDA - EPP, no valor final de: R$ 3013.80 (tres mil e treze reais e oitenta 

centavos) Item 27: A empresa S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, 
no valor final de: R$ 10075.00 (dez mil e setenta e cinco reais), Item 28: A 

empresa S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, no valor final de: R$ 

6825.00 (seis mil e oitocentos e vinte e cinco reais), Item 29: A empresa AGUIA 

COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 4368.00 

(quatro mil e trezentos e sessenta e oito reais), Item 30: A empresa AGUIA 

COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 30753.00 

(trinta mil e setecentos e cinquenta e tres reais).  
 

 

Primavera do Leste – MT, 23 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Wender de Souza Barros 
*Pregoeiro 

 

 

      

*original assinado nos autos do processo. 

 

LEILÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-

MT 

AVISO DE LEILÃO  Nº 002/2021  -  BENS MÓVEIS DIVERSOS E 

IMÓVEIS URBANOS 

Leilão presencial e on-line simultaneamente pelo site 

www.lumussaleiloes.com.br 

Dia do leilão: 11 de maio de 2021 – 3ª feira – Bens móveis às 09:00 horas 

e Imóveis às 11:00 horas 

 

Local do leilão: Sede do CMTU – Coordenadoria Municipal de Trânsito - 

Rua do Comércio nº 2.333. 

Leiloeira Pública Oficial Luzinete Mussa de Moraes Pereira - Matricula 

014/2009/Jucemat. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

comunica aos interessados que realizará, na forma da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, leilão público para alienação de bens móveis diversos e imóveis 

urbanos, conforme Anexos I e II, vendidos no estado em que se encontram, e 

demais condições gerais dispostas no Edital. 

 

- Fato relevante: em função da pandemia Covid-19, caso ocorra restrição até 

a data do leilão, o leilão será somente ON-LINE.  

- Participação presencial (se houver) – preenchimento de ficha cadastral no 

dia e antes de iniciar o leilão. 

- Participação on-line - obrigatório prévio cadastro para aprovação e libera-

ção de senha de acesso conforme Edital.  Antes do leilão no site:  

www.lumussaleiloes.com.br  

 

- Descrição dos bens, fotos, etc, tem caráter meramente ilustrativos para 

publicidade e divulgação do leilão, sem efeito vinculante.  

- Informações com a (66) 99608.8136 ou com a Leiloeira (65)  3027.5131 e 

98112.9770.  

 

- Edital completo no site do leiloeiro: www.lumussaleiloes.com.br,  para 

conhecimento, leitura e impressão, também disponível  no site da Prefeitura, 

no Portal da Transparência. 

 

- Visitas e vistorias aos bens móveis diversos no local do leilão, a partir do 

dia 03/05/2021, no horário de 08:00h as 11:00h  e das 13:00h as 16:00h, e 

dos imóveis nos endereços onde se localizam. 

 

Primavera do Leste/MT, 23/04/2021. 

 

A Comissão 

 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.lumussaleiloes.com.br/
http://www.lumussaleiloes.com.br/
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RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 012/2021 

Processo nº 0104/2021 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão nº 

033/2021 - do processo de compra nº 0406/2021, abertura de processo licitatório  sob modalidade Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Materiais 
de Higiene, Limpeza, Descartáveis e Utensílios para cozinha, em atendimento às necessidades das diversas 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 MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 579.50 (qui-
nhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), Item 2: A empresa ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA, no valor final de: R$ 34995.80 (trinta e quatro 

mil e novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), Item 3: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 

102936.60 (cento e dois mil e novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), Item 4: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, 
no valor final de: R$ 3054.24 (três mil e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), Item 5: A empresa AHS COM E SERVICOS DE PRODUTOS EIRE-

LI, no valor final de: R$ 55464.60 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), Item 6: A empresa N CARRER EIRELI, no 
valor final de: R$ 7840.70 (sete mil e oitocentos e quarenta reais e setenta centavos), Item 7: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS 

EIRELI, no valor final de: R$ 9706.32 (nove mil e setecentos e seis reais e trinta e dois centavos), Item 8: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 

3741.36 (três mil e setecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), Item 9: A empresa J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME, no valor final de: R$ 
1410.00 (um mil e quatrocentos e dez reais ), Item 10: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 273.50 (duzentos e setenta 

e três reais e cinquenta centavos), Item 12: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 17152.00 (dezessete mil e 

cento e cinquenta e dois reais ), Item 13: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 2105.20 (dois mil e cento e cinco reais e 
vinte centavos), Item 14: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 190.00 (cento e noventa reais ), Item 15: A 

empresa COMERCIAL FORS LTDA, no valor final de: R$ 863.46 (oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), Item 16: A empresa LUIS GUS-

TAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 480.00 (quatrocentos e oitenta reais ), Item 17: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE 
LTDA, no valor final de: R$ 1782.00 (um mil e setecentos e oitenta e dois reais ), Item 19: A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no 

valor final de: R$ 4354.73 (quatro mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos), Item 20: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: 

R$ 12178.80 (doze mil e cento e setenta e oito reais e oitenta centavos), Item 21: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 931.50 (novecentos e trinta 
e um reais e cinquenta centavos), Item 22: A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no valor final de: R$ 23206.50 (vinte e três mil e 

duzentos e seis reais e cinquenta centavos), Item 23: A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no valor final de: R$ 21377.75 (vinte e um 

mil e trezentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), Item 24: A empresa COMERCIAL FORS LTDA, no valor final de: R$ 7232.76 (sete mil e duzen-
tos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), Item 25: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 2561.92 

(dois mil e quinhentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), Item 26: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor 

final de: R$ 2641.98 (dois mil e seiscentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), Item 27: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMEN-
TOS EIRELI, no valor final de: R$ 2601.95 (dois mil e seiscentos e um reais e noventa e cinco centavos), Item 28: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALI-

MENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 3655.00 (três mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais ), Item 29: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE 

ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 528.00 (quinhentos e vinte e oito reais ), Item 30: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS 
EIRELI, no valor final de: R$ 527.00 (quinhentos e vinte e sete reais ), Item 31: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 

1396.90 (um mil e trezentos e noventa e seis reais e noventa centavos), Item 32: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 

2024.00 (dois mil e vinte e quatro reais ), Item 33: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 2944.00 (dois mil 

e novecentos e quarenta e quatro reais ), Item 34: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 3116.00 (três mil e cento e 

dezesseis reais ), Item 35: A empresa CHAO DE GIZ EIRELI, no valor final de: R$ 13416.60 (treze mil e quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos), Item 

36: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 22720.00 (vinte e dois mil e setecentos e vinte reais ), Item 37: A empresa 
AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 4640.00 (quatro mil e seiscentos e quarenta reais ), Item 38: A empresa AGUIA 

COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 4928.00 (quatro mil e novecentos e vinte e oito reais ), Item 39: A empresa LUIS GUSTAVO 

BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 870.00 (oitocentos e setenta reais ), Item 40: A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, 
no valor final de: R$ 103.20 (cento e três reais e vinte centavos), Item 41: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 

20905.00 (vinte mil e novecentos e cinco reais ), Item 42: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 23083.06 (vinte e três mil e oitenta e três reais e 

seis centavos), Item 43: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 28302.00 (vinte e oito mil e trezentos e dois 
reais ), Item 44: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 3517.50 (três mil e quinhentos e dezessete reais e 

cinquenta centavos), Item 45: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 539.34 (quinhentos e trinta e nove 

reais e trinta e quatro centavos), Item 46: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 3702.65 (três mil e setecentos e dois 
reais e sessenta e cinco centavos), Item 47: A empresa COMERCIAL FORS LTDA, no valor final de: R$ 155.50 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta 

centavos), Item 48: A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no valor final de: R$ 8470.00 (oito mil e quatrocentos e setenta reais ), Item 

49: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 150.00 (cento e cinquenta reais ), Item 50: A empresa J SODRE DOS SAN-
TOS SILVA - ME, no valor final de: R$ 16304.00 (dezesseis mil e trezentos e quatro reais ), Item 51: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 

19706.00 (dezenove mil e setecentos e seis reais ), Item 52: A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no valor final de: R$ 32654.00 

(trinta e dois mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais ), Item 53: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 
98908.60 (noventa e oito mil e novecentos e oito reais e sessenta centavos), Item 54: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: 

R$ 2622.00 (dois mil e seiscentos e vinte e dois reais ), Item 55: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 400.00 (quatro-

centos reais ), Item 56: A empresa CHAO DE GIZ EIRELI, no valor final de: R$ 1000.00 (um mil reais ), Item 57: A empresa STUMPF COMERCIO E LOGIS-
TICA EIRELI, no valor final de: R$ 1435.00 (um mil e quatrocentos e trinta e cinco reais ), Item 58: A empresa J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME, no valor 

final de: R$ 18240.00 (dezoito mil e duzentos e quarenta reais ), Item 59: A empresa COMERCIAL FORS LTDA, no valor final de: R$ 19572.00 (dezenove mil e 

quinhentos e setenta e dois reais ), Item 60: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 716.80 (setecentos e dezesseis reais e 
oitenta centavos), Item 61: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 276.60 (duzentos e setenta e seis reais e sessenta 

centavos), Item 62: A empresa CHAO DE GIZ EIRELI, no valor final de: R$ 8260.72 (oito mil e duzentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), Item 63: A 
empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 17105.82 (dezessete mil e cento e cinco reais e oitenta e dois centavos), Item 64: A empresa CHAO DE GIZ 

EIRELI, no valor final de: R$ 25883.40 (vinte e cinco mil e oitocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), Item 65: A empresa J SODRE DOS SANTOS 

SILVA - ME, no valor final de: R$ 26060.10 (vinte e seis mil e sessenta reais e dez centavos), Item 67: A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS 
EIRELI ME, no valor final de: R$ 3100.00 (três mil e cem reais ), Item 68: A empresa COMERCIAL FORS LTDA, no valor final de: R$ 280.00 (duzentos e 

oitenta reais ), Item 69: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 275.00 (duzentos e setenta e cinco reais ), 

Item 70: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 522.60 (quinhentos e vinte e dois reais e sessenta centa-
vos), Item 71: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 606.97 (seiscentos e seis reais e noventa e sete centa-

vos), Item 72: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 250.00 (duzentos e cinquenta reais ), Item 73: A empresa 

AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 42.00 (quarenta e dois reais ), Item 74: A empresa N CARRER EIRELI, no valor 
final de: R$ 3530.90 (três mil e quinhentos e trinta reais e noventa centavos), Item 75: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: 

R$ 2013.00 (dois mil e treze reais ), Item 76: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 7230.00 (sete mil e duzentos e trinta reais ), Item 77: A empre-
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sa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 2784.60 (dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), Item 78: A empresa MONTORO CAR-

VALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 2745.90 (dois mil e setecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), Item 79: A empresa 

AHS COM E SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI, no valor final de: R$ 4185.60 (quatro mil e cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), Item 80: A 

empresa CHAO DE GIZ EIRELI, no valor final de: R$ 1146.00 (um mil e cento e quarenta e seis reais ), Item 81: A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ 
FESTAS EIRELI ME, no valor final de: R$ 348.00 (trezentos e quarenta e oito reais ), Item 82: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no 

valor final de: R$ 159.20 (cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos), Item 83: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: 

R$ 183.00 (cento e oitenta e três reais ), Item 84: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 97.00 (noventa e sete 
reais ), Item 85: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 63.75 (sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), Item 86: A 

empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no valor final de: R$ 1363.44 (um mil e trezentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centa-

vos), Item 87: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 1245.00 (um mil e duzentos e quarenta e cinco reais ), 
Item 88: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 646.00 (seiscentos e quarenta e seis reais ), Item 89: A empresa N CAR-

RER EIRELI, no valor final de: R$ 2495.50 (dois mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), Item 90: A empresa N CARRER EIRELI, no 

valor final de: R$ 775.00 (setecentos e setenta e cinco reais ), Item 91: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 201.80 
(duzentos e um reais e oitenta centavos), Item 92: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 316.00 (trezentos e dezesseis 

reais ), Item 93: A empresa J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME, no valor final de: R$ 7899.50 (sete mil e oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centa-
vos), Item 94: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 681.00 (seiscentos e oitenta e um reais ), Item 95: A empresa 

MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 16613.20 (dezesseis mil e seiscentos e treze reais e vinte centavos), Item 96: A 

empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 434.80 (quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), Item 97: A empresa 
MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 258.00 (duzentos e cinquenta e oito reais ), Item 98: A empresa AGUIA CO-

MERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 23196.60 (vinte e três mil e cento e noventa e seis reais e sessenta centavos), Item 99: A empresa 

N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 704.00 (setecentos e quatro reais ), Item 100: A empresa ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA, no valor final de: 
R$ 3852.00 (três mil e oitocentos e cinquenta e dois reais ), Item 101: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 832.66 

(oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), Item 102: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 2703.00 

(dois mil e setecentos e três reais ), Item 103: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 1213.00 (um mil e duzentos e treze 
reais ), Item 104: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 151.20 (cento e cinquenta e um reais e vinte centavos), Item 105: A empresa MONTORO 

CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 85.00 (oitenta e cinco reais ), Item 106: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: 

R$ 8286.85 (oito mil e duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), Item 107: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no 
valor final de: R$ 12700.00 (doze mil e setecentos reais ), Item 108: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 

1300.00 (um mil e trezentos reais ), Item 109: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 700.00 (setecentos reais ), 

Item 111: A empresa COMERCIAL FORS LTDA, no valor final de: R$ 3855.40 (três mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), Item 112: A 
empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 41.00 (quarenta e um reais ), Item 113: A empresa COMERCIAL 

FORS LTDA, no valor final de: R$ 81532.00 (oitenta e um mil e quinhentos e trinta e dois reais ), Item 114: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE 

LTDA, no valor final de: R$ 90189.00 (noventa mil e cento e oitenta e nove reais ), Item 115: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor 
final de: R$ 74510.80 (setenta e quatro mil e quinhentos e dez reais e oitenta centavos), Item 116: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no 

valor final de: R$ 317480.80 (trezentos e dezessete mil e quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos), Item 117: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DU-

ARTE LTDA, no valor final de: R$ 48594.00 (quarenta e oito mil e quinhentos e noventa e quatro reais ), Item 118: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI 
DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 298.00 (duzentos e noventa e oito reais ), Item 119: A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no 

valor final de: R$ 4200.00 (quatro mil e duzentos reais ), Item 120: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 

300.00 (trezentos reais ), Item 121: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 206.00 (duzentos e seis reais ), 

Item 122: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 94.36 (noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), Item 123: A 

empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no valor final de: R$ 14360.00 (quatorze mil e trezentos e sessenta reais ), Item 124: A empresa 

AHS COM E SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI, no valor final de: R$ 3684.20 (três mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), Item 125: A 
empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 327.70 (trezentos e vinte e sete reais e setenta centavos), Item 126: A empresa LUIS 

GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 236.00 (duzentos e trinta e seis reais ), Item 127: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUAR-

TE LTDA, no valor final de: R$ 218.25 (duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), Item 128: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 343.35 
(trezentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), Item 129: A empresa AHS COM E SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI, no valor final de: R$ 119.40 

(cento e dezenove reais e quarenta centavos), Item 130: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 240.00 (duzentos 

e quarenta reais ), Item 131: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 237.60 (duzentos e trinta e sete reais e 
sessenta centavos), Item 132: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 257.40 (duzentos e cinquenta e sete reais e 

quarenta centavos), Item 133: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 640.00 (seiscentos e quarenta reais ), Item 134: A 

empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 380.00 (trezentos e oitenta reais ), Item 135: A empresa AGUIA COMER-
CIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 2040.00 (dois mil e quarenta reais ), Item 136: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 

5191.00 (cinco mil e cento e noventa e um reais ), Item 137: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 158656.00 

(cento e cinquenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e seis reais ), Item 138: A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no valor final de: 
R$ 240.00 (duzentos e quarenta reais ), Item 139: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 44717.50 (quarenta e 

quatro mil e setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), Item 140: A empresa ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA, no valor final de: R$ 65101.89 

(sessenta e cinco mil e cento e um reais e oitenta e nove centavos), Item 141: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 
10371.20 (dez mil e trezentos e setenta e um reais e vinte centavos), Item 142: A empresa ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA, no valor final de: R$ 6301.20 

(seis mil e trezentos e um reais e vinte centavos), Item 143: A empresa ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA, no valor final de: R$ 12773.55 (doze mil e 

setecentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), Item 144: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 16000.00 (dezesseis mil reais ), 
Item 145: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 48.50 (quarenta e oito reais e cinquenta centavos), Item 146: A empresa 

LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 96.70 (noventa e seis reais e setenta centavos), Item 147: A empresa COMERCIAL FORS 

LTDA, no valor final de: R$ 1809.00 (um mil e oitocentos e nove reais ), Item 148: A empresa CHAO DE GIZ EIRELI, no valor final de: R$ 2451.00 (dois mil e 
quatrocentos e cinquenta e um reais ), Item 149: A empresa CHAO DE GIZ EIRELI, no valor final de: R$ 4430.51 (quatro mil e quatrocentos e trinta reais e 

cinquenta e um centavos), Item 151: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 116.00 (cento e dezesseis reais ), Item 152: A 
empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 767.00 (setecentos e sessenta e sete reais ), Item 153: A empresa AGUIA COMER-

CIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 300.00 (trezentos reais ), Item 154: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 

EPP, no valor final de: R$ 1617.00 (um mil e seiscentos e dezessete reais ), Item 155: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no 
valor final de: R$ 6897.00 (seis mil e oitocentos e noventa e sete reais ), Item 156: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no 

valor final de: R$ 5005.50 (cinco mil e cinco reais e cinquenta centavos), Item 157: A empresa COMERCIAL FORS LTDA, no valor final de: R$ 3014.40 (três 

mil e quatorze reais e quarenta centavos), Item 158: A empresa STUMPF COMERCIO E LOGISTICA EIRELI, no valor final de: R$ 692.40 (seiscentos e noventa 
e dois reais e quarenta centavos), Item 159: A empresa STUMPF COMERCIO E LOGISTICA EIRELI, no valor final de: R$ 3643.64 (três mil e seiscentos e 

quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), Item 160: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 20000.00 

(vinte mil reais ), Item 163: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 1431.90 (um mil e quatrocentos e trinta e um reais e noventa centavos), Item 
164: A empresa AHS COM E SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI, no valor final de: R$ 1248.30 (um mil e duzentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), 

Item 165: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 1037.40 (um mil e trinta e sete reais e quarenta centavos), Item 166: A empresa AHS COM E 
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SERVICOS DE PRODUTOS EIRELI, no valor final de: R$ 4059.60 (quatro mil e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), Item 167: A empresa J SODRE 

DOS SANTOS SILVA - ME, no valor final de: R$ 3840.00 (três mil e oitocentos e quarenta reais ), Item 168: A empresa J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME, 

no valor final de: R$ 4690.75 (quatro mil e seiscentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), Item 169: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 

20430.40 (vinte mil e quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos), Item 170: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor 
final de: R$ 14924.00 (quatorze mil e novecentos e vinte e quatro reais ), Item 171: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no 

valor final de: R$ 1102.00 (um mil e cento e dois reais ), Item 172: A empresa CHAO DE GIZ EIRELI, no valor final de: R$ 6256.00 (seis mil e duzentos e cin-

quenta e seis reais ), Item 173: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 49803.60 (quarenta e nove mil e oitocentos e três reais e sessenta centavos), 
Item 174: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 8925.63 (oito mil e novecentos e vinte e cinco reais e 

sessenta e três centavos), Item 175: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 1135.50 (um mil e cento e trinta e cinco reais 

e cinquenta centavos), Item 176: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 75320.00 (setenta e cinco mil e 
trezentos e vinte reais ), Item 177: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 416.80 (quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos), Item 178: A 

empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 495.60 (quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), Item 179: A empresa N CARRER EIRELI, 

no valor final de: R$ 662.40 (seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), Item 180: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 155100.00 
(cento e cinquenta e cinco mil e cem reais ), Item 181: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 20000.00 

(vinte mil reais ), Item 182: A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no valor final de: R$ 19696.00 (dezenove mil e seiscentos e noventa 
e seis reais ), Item 183: A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no valor final de: R$ 22383.00 (vinte e dois mil e trezentos e oitenta e 

três reais ), Item 184: A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no valor final de: R$ 1100.00 (um mil e cem reais ), Item 185: A empresa 

ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no valor final de: R$ 3730.50 (três mil e setecentos e trinta reais e cinquenta centavos), Item 186: A empre-
sa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no valor final de: R$ 3118.70 (três mil e cento e dezoito reais e setenta centavos), Item 187: A empresa 

N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 3186.50 (três mil e cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), Item 188: A empresa CHAO DE GIZ EIRELI, no 

valor final de: R$ 1560.00 (um mil e quinhentos e sessenta reais ), Item 189: A empresa COMERCIAL FORS LTDA, no valor final de: R$ 2975.00 (dois mil e 
novecentos e setenta e cinco reais ), Item 190: A empresa CHAO DE GIZ EIRELI, no valor final de: R$ 30600.00 (trinta mil e seiscentos reais ), Item 191: A 

empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 10653.50 (dez mil e seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta 

centavos), Item 192: A empresa N CARRER EIRELI, no valor final de: R$ 6300.00 (seis mil e trezentos reais ), Item 193: A empresa COMERCIAL FORS 
LTDA, no valor final de: R$ 267.30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), Item 194: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 

EPP, no valor final de: R$ 6720.00 (seis mil e setecentos e vinte reais ), Item 195: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 

3880.50 (três mil e oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos), Item 196: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE LTDA, no valor final de: R$ 
1600.00 (um mil e seiscentos reais ), Item 197: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 285.00 (duzentos e oitenta 

e cinco reais ), Item 198: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 940.00 (novecentos e quarenta reais ), Item 199: 

A empresa ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME, no valor final de: R$ 7623.00 (sete mil e seiscentos e vinte e três reais ), Item 200: A empresa 
CHAO DE GIZ EIRELI, no valor final de: R$ 4666.20 (quatro mil e seiscentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), Item 201: A empresa N CARRER EIRELI, 

no valor final de: R$ 2769.00 (dois mil e setecentos e sessenta e nove reais ), Item 202: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no 

valor final de: R$ 3081.60 (três mil e oitenta e um reais e sessenta centavos). 
 

Primavera do Leste – MT, 23 de  abril de 2021. 

 
 

 

Wender de Souza Barros 

*Pregoeiro    

      

*original assinado nos autos do processo. 

 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

Ref. Pregão Presencial nº 033/2021 

Processo nº 0406/2021 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão nº 

033/2021 - do processo de compra nº 0406/2021, abertura de processo licitatório  sob modalidade Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empre-
sa especializada no fornecimento e manutenção de Pisos Emborrachados e Toldos, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais. 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 altera-
ções e demais legislação complementar. Item 1: A empresa APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA, no valor final de: R$ 96.200,00 (noventa e seis 

mil e duzentos reais), Item 2: A empresa APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA, no valor final de: R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos 

reais), Item 3: A empresa TENDAS ALUBAN LTDA ME, no valor final de: R$ 34.650,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais), Item 5: A empresa 
APP LOCAÇÃO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA M, no valor final de: R$ 152.820,00 (cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e vinte reais). 

              

       
                               Primavera do Leste – MT, 23 de abril de 2021. 

 

 
Wender de Souza Barros 

*Pregoeiro 

 
      

      

       
 

 

*original assinado nos autos do processo. 
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RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 37/2021 

Processo nº 0473/2021 

 

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

do Pregão nº 033/2021 - do processo de compra nº 0406/2021, abertura de 

processo licitatório  sob modalidade Registro de preços para futura e even-
tual Gêneros alimentícios  (agua, Refrigerante etc), para suprir as necessida-

des das diversas Secretarias Municipais. Este Termo de Referencia foi 

elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.520/2002 e subsidiari-
amente, 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 MONTORO CARVA-

LHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 1305.00 (um 
mil e trezentos e cinco reais), Item 2: A empresa MONTORO CARVALHO 

COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 2250.00 (dois mil e 

duzentos e cinquenta reais), Item 3: A empresa RENAN CARLOS BIAN-
CHI EIRELI, no valor final de: R$ 10220.81 (dez mil e duzentos e vinte 

reais e oitenta e um centavos) Item 4: A empresa MONTORO CARVALHO 

COM DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 5170.00 (cinco mil e 
cento e setenta reais), Item 5: A empresa MONTORO CARVALHO COM 

DE ALIMENTOS EIRELI, no valor final de: R$ 129.60 (cento e vinte e 

nove reais e sessenta centavos) Item 6: A empresa RENAN CARLOS 
BIANCHI EIRELI, no valor final de: R$ 3444.00 (tres mil e quatrocentos e 

quarenta e quatro reais), Item 7: A empresa RENAN CARLOS BIANCHI 

EIRELI, no valor final de: R$ 2212.80 (dois mil e duzentos e doze reais e 
oitenta centavos) Item 8: A empresa LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE 

LTDA, no valor final de: R$ 4387.95 (quatro mil e trezentos e oitenta e sete 

reais e noventa e cinco centavos) Item 9: A empresa WALDSON AGOSTI-
NHO DOS SANTOS 32768893153, no valor final de: R$ 3825.00 (tres mil 

e oitocentos e vinte e cinco reais), Item 10: A empresa RENAN CARLOS 

BIANCHI EIRELI, no valor final de: R$ 1035.00 (um mil e trinta e cinco 
reais), Item 11: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMEN-

TOS EIRELI, no valor final de: R$ 5304.00 (cinco mil e trezentos e quatro 

reais), Item 12: A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMEN-
TOS EIRELI, no valor final de: R$ 45.00 (quarenta e cinco reais), Item 13: 

A empresa MONTORO CARVALHO COM DE ALIMENTOS EIRELI, no 

valor final de: R$ 1251.60 (um mil e duzentos e cinquenta e um reais e 
sessenta centavos). 

 

Primavera do Leste – MT, 23 de abril de 2021. 
 

 

 
 

Wender de Souza Barros 

*Pregoeiro 
 

      

*original assinado nos autos do processo. 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 039/2021 

Processo nº 0447/2021 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna públi-

co, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão 
do Pregão nº 039/2021 - do processo de compra nº 0477/2021, abertura de 

processo licitatório  sob modalidade Registro de preços para futura e eventu-

al contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Equipa-
mentos de Áudio, para atender as necessidades do Centro Cultural. 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 ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS-EEP, no valor final 

de: R$ 490.00 (quatrocentos e noventa reais), Item 2: A empresa ASSIS 
VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS-EEP, no valor final de: R$ 1398.00 

(um mil e trezentos e noventa e oito reais), Item 3: A empresa ASSIS VAZ 

INSTRUMENTOS MUSICAIS-EEP, no valor final de: R$ 610.00 (seiscen-
tos e dez reais), Item 4: A empresa MULTIPLICAR COMPRAS & CO-

MERCIO EIRELI, no valor final de: R$ 9600.00 (nove mil e seiscentos 

reais), Item 5: A empresa ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS-EEP, 
no valor final de: R$ 5046.00 (cinco mil e quarenta e seis reais), Item 6: A 

empresa MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI, no valor 

final de: R$ 3200.00 (três mil e duzentos reais), Item 7: A empresa AGUIA 
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 175.85 

(cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), Item 10: A empresa 

ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS-EEP, no valor final de: R$ 
1253.70 (um mil e duzentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), Item 

11: A empresa ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS-EEP, no valor 

final de: R$ 12313.43 (doze mil e trezentos e treze reais e quarenta e três 
centavos), Item 13: A empresa ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSI-

CAIS-EEP, no valor final de: R$ 1424.00 (um mil e quatrocentos e vinte e 

quatro reais), Item 14: A empresa ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSI-
CAIS-EEP, no valor final de: R$ 5572.00 (cinco mil e quinhentos e setenta e 

dois reais), Item 15: A empresa AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS 

EIRELI - EPP, no valor final de: R$ 850.00 (oitocentos e cinquenta reais). 
 

Primavera do Leste – MT, 23 de abril de 2021. 
 

 

Wender de Souza Barros 
*Pregoeiro 

 

      
*original assinado nos autos do processo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

ATA Nº: 065/2021 
LICITAÇÃO: PREGÃO N° 028/2021 

FORNECEDORA: CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA 

OBJETO:  Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Cadeiras, Mesas e Tendas, objetivando atender às necessidades das diversas Secretarias Muni-
cipais de Primavera do Leste/ MT. 

VIGÊNCIA: Doze (12) meses 

ITENS:  
a)Secretaria Municipal de Educação - SEÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Secretaria Municipal de Assistência Social - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  -  GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº: 066/2021 
LICITAÇÃO: PREGÃO N° 028/2021 

FORNECEDORA: TENDAS ALUBAN LTDA 

OBJETO:  Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Cadeiras, Mesas e Tendas, objetivando atender às necessidades das diversas Secretarias Muni-
cipais de Primavera do Leste/ MT. 

VIGÊNCIA: Doze (12) meses 

ITENS:  

a)Secretaria Municipal de Educação - SEÇÃO PEDAGÓGICA 

Item Código Descrição Qtde Unid Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1 47386 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇOS:  BRAN-

CA SEM APOIO PARA BRAÇOS FABRICADA EM 

POLIURETANO EMPILHÁVEL SUPORTA ATÉ 120 
KG CERTIFICADA PELO INMETRO MEDIDAS 

APROXIMADAS CXAXP 44CMX72CMX55CM  

2.000 UN 40,95 81.900,00 

2 33250 MESA PLÁSTICA QUADRADA 0,70 CM X 0,70 CM: 
MESA EM PLÁSTICO PVC  RESISTENTE E EMPI-

LHÁVEL IDEAL PARA LOCAIS ABERTOS - BRAN-

CA 
POLIPROPILENO 100 - VIRGEM COM PROTEÇÃO 

UV - MEDIDAS APROXIMADAS A X L X P - 70 X 70 

X 70 
         

200 UN 73,95 14.790,00 

Total: R$ 96.690,00 

Item Código Descrição Qtde Unid Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1 47386 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇOS:  BRAN-

CA SEM APOIO PARA BRAÇOS FABRICADA EM 

POLIURETANO EMPILHÁVEL SUPORTA ATÉ 120 
KG CERTIFICADA PELO INMETRO MEDIDAS 

APROXIMADAS CXAXP 44CMX72CMX55CM  

1.000 UN 40,95 40.950,00 

2 33250 MESA PLÁSTICA QUADRADA 0,70 CM X 0,70 CM: 

MESA EM PLÁSTICO PVC  RESISTENTE E EMPI-
LHÁVEL IDEAL PARA LOCAIS ABERTOS - BRAN-

CA 

POLIPROPILENO 100 - VIRGEM COM PROTEÇÃO 
UV - MEDIDAS APROXIMADAS A X L X P - 70 X 70 

X 70 

         

250 UN 73,95 18.487,50 

Total: R$ 59.437,50 

Item Código Descrição Qtde Unid Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

1 47386 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇOS:  BRAN-

CA SEM APOIO PARA BRAÇOS FABRICADA EM 

POLIURETANO EMPILHÁVEL SUPORTA ATÉ 120 

KG CERTIFICADA PELO INMETRO MEDIDAS 
APROXIMADAS CXAXP 44CMX72CMX55CM  

40 UN 40,95 1.638,00 

2 33250 MESA PLÁSTICA QUADRADA 0,70 CM X 0,70 CM: 

MESA EM PLÁSTICO PVC  RESISTENTE E EMPI-
LHÁVEL IDEAL PARA LOCAIS ABERTOS - BRAN-

CA 

POLIPROPILENO 100 - VIRGEM COM PROTEÇÃO 
UV - MEDIDAS APROXIMADAS A X L X P - 70 X 70 

X 70 

         

10 UN 73,95 739,50 

Total: R$ 2.377,50 

Item Código Descrição Qtde Unid Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

3 44767 TENDA DE LONA  10M X 10M: COBERTURA COM 
LONA REFORÇADA  IMPERMEÁVEL  COM 

6 UN 7.980,00 47.880,00 
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b)Secretaria Municipal de Assistência Social - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  -  GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wender de Souza Barros 

Pregoeiro 

 

 

  

BLACKOUT  ANTI MOFO  ANTI CHAMAS E CON-

TROLE DE RAIOS UV; ESTRUTURA METÁLICA,  

FERRAGEM TUBULAR EM CHAPA 14 E 16  GAL-

VANIZADA;  PARAFUSOS E CONEXÕES  EM AÇO;  
PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO ALTURA DE 

2,5M E 3M PÉ DIREITO SOLDA NO SISTEMA  

MIG.COM FECHAMENTO (CORTINAS) LATERAL (3 
LADOS)   

4 44766 TENDA DE LONA  5M X 5M:  PIRAMIDAL - CO-

BERTURA COM LONA REFORÇADA, IMPERMEÁ-

VEL, COM BLACKOUT, ANTIMOFO, ANTI-
CHAMAS E CONTROLE DE RAIOS UV.  

ESTRUTURA METÁLICA: FERRAGEM TUBULAR 
EM CHAPA 14 E 16, GALVANIZADA, PARAFUSOS E 

CONEXÕES EM AÇO, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM 

TUBO, ALTURA DE 2,5M E 3,00M - PÉ DIREITO, 
SOLDA NO SISTEMA MIG. 

COM FECHAMENTO (CORTINAS) LATERAL (3 

LADOS). 

10 UN 3.172,00 31.720,00 

Total: R$ 79.600,00 

Item Código Descrição Qtde Unid Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

3 44767 TENDA DE LONA  10M X 10M: COBERTURA COM 
LONA REFORÇADA  IMPERMEÁVEL  COM 

BLACKOUT  ANTI MOFO  ANTI CHAMAS E CON-

TROLE DE RAIOS UV; ESTRUTURA METÁLICA,  
FERRAGEM TUBULAR EM CHAPA 14 E 16  GAL-

VANIZADA;  PARAFUSOS E CONEXÕES  EM AÇO;  
PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO ALTURA DE 

2,5M E 3M PÉ DIREITO SOLDA NO SISTEMA  

MIG.COM FECHAMENTO (CORTINAS) LATERAL (3 
LADOS)   

3 UN 7.980,00 23.940,00 

4 44766 TENDA DE LONA  5M X 5M:  PIRAMIDAL - CO-

BERTURA COM LONA REFORÇADA, IMPERMEÁ-

VEL, COM BLACKOUT, ANTIMOFO, ANTI-
CHAMAS E CONTROLE DE RAIOS UV.  

ESTRUTURA METÁLICA: FERRAGEM TUBULAR 

EM CHAPA 14 E 16, GALVANIZADA, PARAFUSOS E 
CONEXÕES EM AÇO, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM 

TUBO, ALTURA DE 2,5M E 3,00M - PÉ DIREITO, 

SOLDA NO SISTEMA MIG. 
COM FECHAMENTO (CORTINAS) LATERAL (3 

LADOS). 

3 UN 3.172,00 9.516,00 

Total: R$ 33.456,00 

Item Código Descrição Qtde Unid Val. Unit. R$ Val. Total R$ 

3 44767 TENDA DE LONA  10M X 10M: COBERTURA COM 

LONA REFORÇADA  IMPERMEÁVEL  COM 
BLACKOUT  ANTI MOFO  ANTI CHAMAS E CON-

TROLE DE RAIOS UV; ESTRUTURA METÁLICA,  

FERRAGEM TUBULAR EM CHAPA 14 E 16  GAL-
VANIZADA;  PARAFUSOS E CONEXÕES  EM AÇO;  

PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO ALTURA DE 

2,5M E 3M PÉ DIREITO SOLDA NO SISTEMA  
MIG.COM FECHAMENTO (CORTINAS) LATERAL (3 

LADOS)   

1 UN 7.980,00 7.980,00 

Total: R$ 7.980,00 
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