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PREGÃO / LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO 

 

Pregão: nº 46/2020; Processo: nº 953/2020 e Pregão: 117/2020 Proces-

so: 2152/2020. 

 

LICITANTE: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS, inscrita 
no CNPJ Nº 03.652.030/0001 - 70. 

OBJETO DO PROCESSO: Registro de preços de futuro e eventual 

Aquisição de medicamentos por um período de 12 (doze) meses e medi-
camentos fracassados em pregões anteriores e medicamentos para atender 

os pacientes contaminados por COVID 19 e todos os setores da Secretaria 

Municipal De Saúde De Primavera Do Leste, não obrigando ao ORGÃO a 
firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitação 

específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinen-

te, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, 
em igualdade de condições. 

DO ATO: Trata-se de NOTIFICAÇÃO enviada à licitante acima qualifi-

cada, a fim de que exerça seu direito de ampla defesa conforme exposto no 
§2º art. 87 da Lei 8.666/93. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/1993, 

artigo 7 da Lei n° 10.520/2002. 
 

Primavera do Leste, - MT, 20 de abril de 2021. 

 

PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA 

FISCAL DE CONTRATO 
PORTARIA Nº 617/2019 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO 

 

Pregão: nº 68/2020; Processo: nº 1433/2020 e Pregão: nº83/2020; Pro-

cesso nº 1785/2020. 

LICITANTE: BASCEL SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

21.515.353/001-02. 
OBJETO DO PROCESSO: Registro de Preços para futura e eventual 

Aquisição de Medicamentos para atender a todas as Unidades de Saúde 

(ESF), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e todas as Farmácias de respon-
sabilidade do Municipio de Primavera do Leste em caráter de urgência 

desses itens, sendo que os mesmos já foram fracassados em pregões anterio-

res ou desertos em últimos processos licitatórios.unicípio, conforme solici-
tação da Secretaria Municipal de Saúde, não obrigando ao ORGÃO a firmar 

contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitação específi-

ca para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igual-

dade de condições. 

DO ATO: Trata-se de NOTIFICAÇÃO enviada à licitante acima qualifica-
da, a fim de que exerça seu direito de ampla defesa conforme exposto no 

§2º art. 87 da Lei 8.666/93. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 
7 da Lei n° 10.520/2002. 

 

Primavera do Leste, - MT, 20 de abril de 2021. 

 

 

PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA 

FISCAL DE CONTRATO 

PORTARIA Nº 617/2019 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO 

 

 

Pregão: nº 46/2020; Processo: nº 953/2020 e Pregão: nº23/2021; Pro-

cesso nº 172/2021. 

LICITANTE: CIENTIÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, inscri-

ta no CNPJ Nº 07.847.831/0001-10. 
OBJETO DO PROCESSO: A presente Ata tem por objeto o Registro de 

preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

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

da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Termo de Referência nº 

045/2020 anexo I do edital de Pregão: nº 46/2020; Processo: nº 953/2020 

e Pregão: nº23/2021; Processo nº 172/2021, que é parte integrante desta 

Ata, assim como a proposta vencedora independentemente de transcrição. 

 

DO ATO: Trata-se de NOTIFICAÇÃO enviada à licitante acima qualifi-

cada, a fim de que exerça seu direito de ampla defesa conforme exposto no 

§2º art. 87 da Lei 8.666/93. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/1993, 

artigo 7 da Lei n° 10.520/2002. 

 
Primavera do Leste, - MT, 20 de abril de 2021. 

 

 

PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA 

FISCAL DE CONTRATO 

PORTARIA Nº 617/2019 
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RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

053/2021 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 
do Processo 834/2021, em favor de LEONDENIS GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA, para a prestação de serviços de Apresentações Shows Musi-

cais, nos termos do art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, no valor total de 
R$ 1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais). 

Publique-se. 

 
Primavera do Leste, 20 de abril de 2021. 

 

 

Wanderson Alex Moreira de Lana 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 
*original assinado nos autos do processo 

 

TERMO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 PROCESSO Nº 0054/2021. 

 

 
A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – MT, através da Comissão 

Permanente de Licitações,  nomeada pela Portaria nº 036 de 06 de janeiro de 

2021, torna Público e para conhecimento dos interessado o resultado final 

da Tomada de Preços n° 003/2021, no qual sagrou-se vencedora a licitante: 

KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

26.713.942/0001-00, com sede em Cuiabá - MT, telefone: (65)2129-
5449/98102-70202/99268-8803, e-mail: KDF.engenharia2@gmail.com  com 

a proposta no valor global de R$ 1.885.671,30 (Um milhão, oitocentos e 

oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta  um reais e trinta centavos). Ficando 
os autos do certame à disposição de qualquer interessado que queira exami-

ná-los.  

 
  Primavera do  Leste - MT, 20 de abril de 2021. 

 

 
 

*Adriano Conceição de Paul 
Presidente da CPL 

Portaria nº 006/2021 

 

*Original assinado nos autos do processo. 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

054/2021 

 
Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 

do Processo 835/2021, em favor de GIOVANI GABRIEL, para a presta-

ção de serviços de Apresentações Shows Musicais, nos termos do art. 25, 
inciso III da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 1.350,00 (Um mil e 

trezentos e cinquenta reais). 

 
Publique-se. 

Primavera do Leste, 20 de abril de 2021. 

 
 

Wanderson Alex Moreira de Lana 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

*original assinado nos autos do processo 

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021 PROCESSO Nº 0052/2021. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, no uso de 

suas atribuições legais, e em conformidade com o que dispõe o inciso VI, do 
art. 43, da Lei nº 8.6666/93; 

CONSIDERANDO, o teor do Parecer Jurídico nº 024/2021-B, emitido pela 

Procuradoria Geral desta Prefeitura, cujo teor visa assegurar a legalidade na 
homologação da Tomada de Preços nº 002/2021, que tem por objeto a Contra-

tação de empresa para construção remanescente de uma unidade Escola de 

Educação Infantil - PROINFANCIA (tipo 1) programa Nacional de Reestrutu-
ração e Aparelhagem da rede Escolar pública de educação infantil (MEC) e 

Fundo de Desenvolvimento Educação (FDE) como parte das ações do plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE) área a construir 1.513,16 M2. Em 
conformidade com as especificações, planilhas e projetos contidos no edital. 

CONSIDERANDO, que o certame atendeu aos ditames da Lei de licitações, 

respeitando o observando os procedimentos exigidos;  
CONSIDERANDO, que o processo licitatório foi julgado com observância 

de critérios objetivos, sagrando-se vencedora a licitante que ofertou a melhor 

proposta observando o critério de menor preço e melhor técnica apresentado;  
CONSIDERANDO, que foram respeitados todos os prazos legais e que não 

ser verificou nenhuma causa de nulidade do certame, não existindo, portanto, 

qualquer recurso pendente ao referido Processo Licitatório;  
 

RESOLVE: 

 

I - ADJUDICAR o objeto do processo licitatório em favor da empresa 

KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
26.713.942/0001-00, com sede em Cuiabá - MT, telefone: (65)2129-

5449/98102-70202/99268-8803, e-mail: KDF.engenharia2@gmail.com  com 

a proposta no valor global de R$ 1.885.671,30 (Um milhão, oitocentos e 
oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta  um reais e trinta centavos). 

 

II - HOMOLOGAR o resultado final da Tomada de Preços 013/2020, 
nos termos da Ata de Sessão e Pareceres Jurídicos e ofícios do departamento 

de Engenharia constantes no respectivo certame. 

 
 

 

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

*Original assinado nos autos do processo. 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

055/2021 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 
do Processo 812/2021, em favor de JUCELINO QUEROBINO MONTEI-

RO, para a prestação de serviços de Apresentações Shows Musicais - DJ, 

nos termos do art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 
1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais). 

 

Publique-se. 
Primavera do Leste, 16 de abril de 2021. 

 

 

Wanderson Alex Moreira de Lana 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 
*original assinado nos autos do processo 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

056/2021 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 

do Processo 838/2021, em favor de JOAO P CHAGAS MUNIZ EIRELI, 
para  contratação de pessoas jurídicas especializadas na prestação de 

serviços médicos especializados em urgência e emergência em regime de 

plantões médicos de 12 (doze) horas em dias variados (semana e final de 
semana - diurno e noturno), de forma complementar aos serviços ofereci-

dos no Município de Primavera do Leste/MT, nos termos do art. 25 da Lei 

nº 8.666/93, no valor total de R$ 390.000,00 (Trezentos e noventa mil 
reais), pelo período de 12 meses. 

 

Publique-se. 
Primavera do Leste, 20 de abril de 2021. 

 

Laura Kelly Hortenci de Barros 
Secretária Municipal de Saúde 

*original assinado nos autos do processo 

 

mailto:kdf.engenharia2@gmail.com
mailto:kdf.engenharia2@gmail.com
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 RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 003/2021 

Processo nº 0003/2021 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna públi-

co, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão 

do Pregão nº 003/2021 - do processo de compra nº 0003/2021, abertura de 
processo licitatório de Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

materiais de construção e hidráulico, para futura ampliação da distribuição 

de água no Assentamento São Gabriel, localizado no município de Primave-
ra 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 complemen-
tar.  Item 4: A empresa SP COM DE MAQ EQUIP E SERVICOS LTDA, no 

valor final de: R$ 171,60 (cento e setenta e um reais e sessenta centavos), 

Item 5: A empresa SP COM DE MAQ EQUIP E SERVICOS LTDA, no 
valor final de: R$ 85,26 (oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), Item 

6: A empresa SP COM DE MAQ EQUIP E SERVICOS LTDA, no valor 

final de: R$ 258,35 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centa-
vos), Item 7: A empresa SP COM DE MAQ EQUIP E SERVICOS LTDA, 

no valor final de: R$ 2.160,00 (dois mil e cento e sessenta reais), Item 8: A 

empresa SP COM DE MAQ EQUIP E SERVICOS LTDA, no valor final de: 
R$ 3.240,00 (tres mil e duzentos e quarenta reais), Item 9: A empresa SP 

COM DE MAQ EQUIP E SERVICOS LTDA, no valor final de: R$ 810,00 

(oitocentos e dez reais), Item 12: A empresa SP COM DE MAQ EQUIP E 
SERVICOS LTDA, no valor final de: R$ 1.904,00 (um mil e novecentos e 

quatro reais), Item 17: A empresa SP COM DE MAQ EQUIP E SERVICOS 
LTDA, no valor final de: R$ 697,25 (seiscentos e noventa e sete reais e vinte 

e cinco centavos), Item 19: A empresa SP COM DE MAQ EQUIP E SER-

VICOS LTDA, no valor final de: R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), 
Item 20: A empresa SP COM DE MAQ EQUIP E SERVICOS LTDA, no 

valor final de: R$ 1.690,20 (um mil e seiscentos e noventa reais e vinte 

centavos), Item 21: A empresa SP COM DE MAQ EQUIP E SERVICOS 
LTDA, no valor final de: R$ 1.064,50 (um mil e sessenta e quatro reais e 

cinquenta centavos). 

Primavera do Leste – MT, 20 de abril de 2021. 
 

Wender de Souza Barros 

*Pregoeiro 
 

*original assinado nos autos do processo. 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 043/2021 

Processo nº 0569/2021 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 

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

sessão do Pregão nº 043/2021 - do processo de compra nº 0569/2021, 
abertura de processo licitatório de Registro de Preço para futura e eventual 

aquisição de Carga de Oxigênio Medicinal e Ar Comprimido para suprir as 

necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendi-
mento Municipal, Ambulâncias e Usuários do Sistema Único de Saúde  

(SUS), que fazem uso contínuo do produto. 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 GILIANE LALINE 

ZIMINIANI - ME, no valor final de: R$ 56.640,00 (cinquenta e seis mil e 
seiscentos e quarenta reais), Item 2: A empresa GILIANE LALINE ZIMI-

NIANI - ME, no valor final de: R$ 21.980,00 (vinte e um mil e novecentos 

e oitenta reais), Item 3: A empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME, 
no valor final de: R$ 13.170,00 (treze mil e cento e setenta reais), Item 4: A 

empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME, no valor final de: R$ 

857.500,00 (oitocentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais), Item 5: A 
empresa GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME, no valor final de: R$ 

83.280,00 (oitenta e três mil e duzentos e oitenta reais), Item 6: A empresa 

GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME, no valor final de: R$ 52.560,00 
(cinquenta e dois mil e quinhentos e sessenta reais), Item 7: A empresa 

GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME, no valor final de: R$ 25.865,00 
(vinte e cinco mil e oitocentos e sessenta e cinco reais), Item 8: A empresa 

GILIANE LALINE ZIMINIANI - ME, no valor final de: R$ 29.995,00 

(vinte e nove mil e novecentos e noventa e cinco reais).  
 

 

Primavera do Leste – MT, 20 de abril de 2021. 
 

 

 
Wender de Souza Barros 

*Pregoeiro 

 
 

*original assinado nos autos do processo. 

 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 030/2021 

Processo nº 0368/2021 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna públi-

co, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão 

do Pregão nº 030/2021 - do processo de compra nº 0368/2021, abertura de 

processo licitatório de Registro de Preços, de empresa especializada em 

Locação de Banheiros Químicos, para atendimento às 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 alterações e demais legis-

lação complementar.  Item 1: A empresa CLIMAR LOCACOES LTDA EPP 

no valor final de: R$ 139.683,61 (cento e trinta e nove mil e seiscentos e 

oitenta e três reais e sessenta e um centavos), Item 2: A empresa CLIMAR 

LOCACOES LTDA EPP no valor final de: R$ 54.449,13 (cinquenta e 

quatro mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e treze centavos). 

 

Primavera do Leste – MT, 20 de abril de 2021. 

 

 

Wender de Souza Barros 

*Pregoeiro 

 

*original assinado nos autos do processo. 

 

 


