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CONTABILIDADE
CONVITE
A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, convida a população para participar da Audiência Pública Online, para avaliação das
metas fiscais referente ao 1º (PRIMEIRO) QUADRIMESTRE DE 2021, conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC 101/2000).
Data: 28 de maio de 2021.
Horário: 18h00min.
Local: Canal Oficial de Licitações da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (Youtube).
Link: https://www.youtube.com/channel/UCxuPK4taEg_aJtt5iYonnDw

PORTARIAS
PORTARIA Nº 454/2021

PORTARIA Nº 475/2021

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com a letra "a", do inciso II, do artigo
117 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

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

RESOLVE

RESOLVE

Conceder Licença para Exercício de Mandato Eletivo, no período de 05 de
maio de 2021 a 31 de dezembro de 2024, a Senhora KARLA JACKELINE
DA SILVA SOUZA, ocupante do cargo de Agente Administrativo da Saúde.
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 05 de maio de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 10 de maio de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
REPUBLICADA POR TER SAIDO COM ERRO NA EDIÇÃO Nº 1968.
PORTARIA Nº 476/2021

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

RESOLVE

Dar baixa no Quadro de Servidores Municipais, dos registros da Senhora
ROSE PASTORA PRIETO ECHEVERRIA, que exercia a função de
Professor Pedagogo, designada pela Portaria nº 073/05, em razão do óbito
ocorrido 11 de maio de 2021.
Registre-se e Publique-se com efeito retroativo a 11 de maio de 2021.

Artigo 1º - Nomear os membros da EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA
REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO de Primavera do
Leste-MT, conforme composição abaixo:
a) FRANKLIN TIAGO ROHR – Supervisão Geral;
b) ROMUALDO PROVROZNIK JUNIOR – Supervisão Executiva;
c) FERNANDA CRISTINA RABELO GUENO – Supervisão Técnica;
d) EDILAINE SANTOS SARTORI DA CUNHA;
e) EDMIR JOÃO SOUZA SOLIMAN;
f) CÁTIA SIMONE PAIM SANTANA.
Artigo 2º - A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO
DIRETOR PARTICIPATIVO tem as seguintes atribuições:
a) Assessorar o Núcleo Gestor, as Equipes Executivas, Técnicas Setoriais e de
ApoioTécnico na Revisão do Plano Diretor;
b) Definir a metodologia de Revisão do Plano Diretor;
c) Capacitar às Equipes Executivas, Técnicas Setoriais e de Apoio Técnico;
d) Coordenar os trabalhos das Equipes Executivas, Técnicas Setoriais e de
Apoio Técnico;
e) Acompanhar o cumprimento dos planos de trabalho;
f) Estimular a discussão das políticas públicas propostas;
g) Definir os meios de divulgação das atividades;
h) Assegurar a participação social no processo de elaboração;
i) Analisar a consolidação das propostas de alteração do Plano Diretor;
j) Acompanhar a elaboração do projeto de Lei de revisão do Plano Diretor.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando
os efeitos da Portaria nº 743/19.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de maio de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de maio de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.
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PORTARIA Nº 477/2021
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei
Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,
RESOLVE
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03(três)
meses, a contar de 10 de maio de 2021 até 09 de agosto de 2021, a Senhora
POLIANA SOUSA OLIVEIRA, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde.
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 10 de maio de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de maio de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
PORTARIA Nº 478/2021

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

Exonerar, a pedido da mesma, a Senhora NILCELENE NICOLAU
AMADO, que exercia a função de Auxiliar Educacional, designada pela
Portaria nº 394/16.
Registre-se e publique-se, com efeito retroativo a 20 de maio de 2021.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de maio de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
PORTARIA Nº 479/2021
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais,

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por
Luiz Humberto de Souza Barbosa e tem a seguinte
simbologia:
Soja, arroz e gado
A economia.

RESOLVE

ARQUIVAR a Sindicância Administrativa Nº 030/2019, conforme consta
da decisão proferida em 27 de abril de 2021 em atenção a Portaria nº
758/2019, para apurar SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, em consonância com o artigo 165 da Lei Municipal nº 679, de 25 de Setembro de
2001.

Sol e céu
Um novo amanhecer.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de maio de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

Trator e lavoura
Uma nova plantação.

5

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 26 de Maio de 2021 • Edição 1972 • Ano XV • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

LEIS
LEI Nº 1.950 DE 25 DE MAIO DE 2021.
“Altera a Lei Municipal nº 1.433 de 23 de Abril de 2.014 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 SEGUINTE LEI:
Artigo 1º. Altera a Lei nº 1433 de 23 de abril de 2014 de Primavera do Leste/MT, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“..............................................................................
Art. 8º. ....................................
Parágrafo Único: Os programas de atendimento contínuo a infância e adolescência incumbidos ao Poder Público Municipal, serão executados pelos órgãos
municipais e/ou através de convênio por termo de fomento, termo de colaboração ou termo de cooperação com organizações da sociedade civil de caráter privado, observando sempre o papel comunitário das atividades propostas e o alcance social atingido.
...........................................................................
Art. 10. .......................................
I - Acompanhar, monitorar e avaliar as políticas no seu âmbito;
II - Divulgar e promover as políticas e práticas bem-sucedidas;
III - Difundir junto à sociedade local a concepção de criança e adolescente como sujeitos de direitos e pessoas em situação especial de desenvolvimento, e o
paradigma da proteção integral como prioridade absoluta;
IV - Conhecer a realidade de seu território e elaborar o seu plano de ação;
V - Definir prioridades de enfrentamento dos problemas mais urgentes;
VI - Propor e acompanhar o reordenamento institucional, buscando o funcionamento articulado em rede das estruturas públicas governamentais e das organizações da sociedade civil;
VII - Promover e apoiar campanhas educativas sobre os direitos da criança e do adolescente;
VIII - Propor a elaboração de estudos e pesquisas com vistas a promover, subsidiar e dar mais efetividade às políticas públicas;
IX - Encaminhar as demandas para inclusão das necessidades no PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) e LOA (Lei Orçamentária
Anual) locais e suas execuções, indicando modificações necessárias à consecução dos objetivos da política dos direitos da criança e do adolescente;
X - Gerir o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente no sentido de definir a utilização dos respectivos recursos por meio de plano de aplicação. Vale
destacar que não compete ao Conselho a execução ou ordenação dos recursos do Fundo, cabendo ao órgão público ao qual se vincula a ordenação e execução
administrativas desses recursos;
XI - Acompanhar e oferecer subsídios na elaboração legislativa local relacionada à garantia dos direitos da criança e do adolescente;
XII - Fomentar a integração do Judiciário, Ministério Público, Defensoria e Segurança Pública na apuração dos casos de denúncias e reclamações formuladas
por qualquer pessoa ou entidade que versem sobre ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente;
XIII - Atuar como instância de apoio no nível local nos casos de petições, denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa ou entidade, participando de
audiências ou ainda promovendo denúncias públicas quando ocorrer ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente, acolhendo-as e dando encaminhamento aos órgãos competentes;
XIV - Integrar-se com outros órgãos executores de políticas públicas direcionadas à criança e ao adolescente e demais Conselhos setoriais;
XV - Registrar as organizações da sociedade civil sediadas em sua base territorial que prestem atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias,
executando os programas a que se refere o art. 90, caput, e, no que couber, as medidas previstas nos artigos 101, 112 e 129, todos da Lei nº 8.069/90;
XVI - Inscrever os programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias em execução na sua base territorial por órgãos governamentais
e organizações da sociedade civil;
XVII - Recadastrar as organizações da sociedade civil e os programas em execução, certificando-se de sua contínua adequação à política traçada para a promoção dos direitos da criança e do adolescente;
XVIII - Regulamentar, organizar e coordenar o processo de escolha dos conselheiros tutelares, seguindo as determinações da Lei nº 8.069/90.
.................................................................................
Art. 13. As resoluções expedidas pelo CMDCA terão validade quando aprovadas conforme especificado no regimento interno deste Conselho.
..................................................................................
Art. 15. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto de 10 (dez) membros, sendo:
I - 05 (cinco) membros representando o Governo, indicados pelos seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Saúde;
b) Secretaria Municipal de Assistência Social;
c)
Secretaria Municipal de Educação;
d)
Secretaria Municipal de Cultura e Lazer e/ou Esporte;
e)
Secretaria Municipal de Planejamento e/ou de Fazenda.
II - 05 (cinco) membros indicados pelas seguintes organizações representativas da participação popular:
a)
(1) Entidades Religiosas;
b)
(2) Entidades de atendimento à Criança e Adolescente;
c)
(1) Conselho de Classe Proﬁssional;
d)
e)
(1) Associações Privadas sem fins lucrativos.
Parágrafo Único. Fica vedado que os representantes elencados na letra “b” do Inciso II deste Artigo pertençam a uma mesma Entidade.
.....................................................................
Art. 17. Revogada.
.....................................................................
Art. 21. O Município fica autorizado, por meio do CMDCA a realizar, através de convênio por termo de fomento, termo de colaboração ou termo de cooperação
com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente às organizações da sociedade civil, que se dediquem a assistir crianças e adolescentes.
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Art. 22. ............................................
§ 1º. Revogado.
§ 2º. A prestação de contas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será simpliﬁcada, devendo apenas evidenciar a receita recebida pela
doação e as despesas com documentos hábeis para comprová-las.
§ 3º. Caso a entidade beneﬁciada, por qualquer motivo, encerrar suas atividades no Município deverá, caso ainda não tenha utilizado todo o recurso da doação
recebida pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, devolver os recursos a este mesmo que parcialmente, com a devida prestação de contas
do recurso utilizado até aquele momento.
§ 4º. Os termos deverão conter Cláusula de penalidade, e, conforme o caso, será graduado da seguinte forma:
................................................................................
Art. 23. Os recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente a serem repassados as Entidades mencionadas no artigo 21 desta Lei, serão obtidos, entre
outros previstos em lei, por meio de repasses e doações de pessoas físicas ou jurídicas, para a qual será emitido recibo de doação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, contendo no mínimo os seguintes dados:
..................................................................................
Art. 26. Revogado.
Art. 27. Revogado.
Art. 28. O Conselho Tutelar será composto de 05 (cinco) membros com mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma reeleição.
...................................................................................
Art. 29. Para cada titular haverá uma vaga de suplente, devendo este substituir o titular em caso de ausência ou impedimento, de acordo com o que dispuser o
Regimento Interno do CMDCA.
.................................................................................
Art. 31................................................................
..................................................................................
IV - Ensino Médio Completo;
................................................................................
VII - Revogado;
...................................................................................
IX – Submeter-se a uma prova de conhecimentos específicos necessários a função desempenhada como membro do Conselho Tutelar a ser regulamentada por
competente de edital de convocação, a ser formulada por uma comissão a ser definida pelo CMDCA ou assessoria contratada.
Art. 32. Para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar ou ser reconduzido ao mesmo, o candidato após sua aprovação na prova, prevista no parágrafo único
deste artigo, deverá ser avaliado psicologicamente.
Parágrafo Único: A avaliação psicológica deverá ser realizada por proﬁssional indicado e/ou contratado pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do
Adolescente de acordo com as normativas legais.
....................................................................................
Art. 34. Revogado.
Art. 35. ...........................................
...............................................................................
§ 2º. Revogado.
§ 3º. Revogado.
§ 4º. Revogado.
Art. 36. O Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar será presidido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob a fiscalização do Ministério Público mediante edital publicado no Diário Oficial do município.
Art. 37. No edital de Processo de Escolha constará a composição da Comissão de organização do mesmo, criada e escolhida por resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo Único. Revogado.
.............................................................................
Art. 42. Estarão aptos a votar todos os cidadãos eleitores do município de Primavera do Leste - MT.
.................................................................................
Art. 46. ......................................
.................................................................................
§ 2º. Revogado.
§ 4º. Revogado.
.............................................................................
Art. 49. Revogado.
Art. 50. Revogado.
Art. 51. A remuneração dos Conselheiros Tutelares sofrerá reajuste proporcional aos vencimentos do Servidor Público Municipal.
..................................................................................
Art. 58. Os casos omissos a esta Lei e que não constarem no Regimento Interno ou em Resolução do CONANDA, deverão ser decididos pelos órgãos e organizações a que se refere o artigo 8º desta Lei.
..................................................................................”
Artigo 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de maio de 2021.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
DVMM/ELO.
LEI Nº 1.951 DE 25 DE MAIO DE 2021.
“Altera a redação da Lei Municipal nº 578 de 11 de Outubro de 1.999 de Primavera do Leste – MT., e dá outras providências”.
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A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO
A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - Altera-se o art. 1º da Lei nº 578 de 11 de outubro de 1999 de Primavera do Leste/MT, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a promover incentivos à Empresas Industriais ou Agro-industriais, que vierem à se instalar no Distrito Industrial II e III de Primavera do Leste, ou indústrias que de acordo com a sua natureza de serviço, não possam instalar-se no Distrito Industrial ou no perímetro urbano
de nossa cidade, observado, no que couber, o "Plano Diretor do Município" e o "Plano Diretor e Normas Regulamentadoras do Distrito Industrial".
Artigo 2º - Altera-se o art. 3º da Lei nº Lei nº 578 de 11 de outubro de 1999 de Primavera do Leste/MT, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3ª (...)
§ 3º - A alienação de imóvel nos termos do § 2º, inciso II, deste artigo, originará a competente escritura pública de compra e venda com autorização imediata
para seu respectivo registro.”
§ 4º - “Em qualquer caso será gravado na escritura de compra e venda e na respectiva matrícula, cláusula de inalienabilidade e gravame.
(...)
III – Para os casos de regularização de empresas já instaladas nos Distritos Industriais, o prazo de 05 (cinco) anos será contado retroagindo ao início da atividade fabril no local.
IV- (...)
b) Documentos fiscais de venda de mercadoria fabricada ou serviço prestado.
§ 5º - Os terrenos alienados nos termos do inciso I, do § 2º, deste artigo, ou aqueles pendentes de regularização, poderão ser anuídos e dispensados pelo município, quanto à exigência de inalienabilidade e gravame, sob as seguintes condições:
(...)
III - Com o implemento da transferência mencionada no inciso anterior, a beneficiária poderá promover alienação do imóvel desde que, para empresa de qualquer ramo industrial dos distritos especificados nesta lei, mantendo a finalidade prevista na lei;
(...)

§ 11º - Reduzir ou isentar as Empresas Industriais ou Agroindustriais beneficiadas por esta lei, do pagamento de impostos municipais, concessão de alvarás,
cobrança de taxas e emolumentos, por até 05 (cinco) anos, a partir da emissão do respectivo alvará de construção;
Artigo 3º- Acrescenta parágrafo §1º e §2º ao art. 5º da Lei nº Lei nº 578 de 11 de outubro de 1999 de Primavera do Leste/MT:
“Art.5º - (...)
§ 1º - Não será permitido a locação ou arrendamento do imóvel sem que tenham sido feitas as baixas das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e
gravames na escritura definitiva de compra e venda do imóvel.
§ 2º - Só será permitida à transferência ou posse do imóvel mesmo com escritura pública de compra e venda definitiva após o prévio conhecimento da Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste mediante apresentação do Termo de Cessão de Posse, com análise pela Câmara Setorial de Desenvolvimento Econômico e
aprovação pelo CODEPRIM.
I - O Termo de Cessão de Posse, somente poderá ser utilizado em caso de cedência após a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda entre a Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste e o licitante com o seu respectivo registro na Circunscrição Imobiliária competente.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de maio de 2021.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

DVMM/ELO.
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LEI Nº 1.952 DE 25 DE MAIO DE 2021.

“Dispõe sobre a denominação da Ponte sobre o Rio das Mortes, localizada na MT-334”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO
A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - A Ponte localizada na Latitude: 15°20'28.4“S e Longitude: 54°15'40.5“O na Estrada Estadual MT-334 que dá acesso a Mantiqueira, passa a ser denominada “Ponte Leônidas Santo Ottonelli”.
Artigo 2º - Esta Lei Entra em vigor na data de sua Publicação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 25 de maio de 2021.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

PREGÃO / LICITAÇÃO
ATA DE SESSÃO RESERVADA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
Tomada de Preços nº 007/2021
Processo Administrativo: 0663/2021
Aos vinte e cinco do mês de maio de dois mil e vinte e um, ás 08 horas e 30 minutos, no Auditório de Licitações situada na Prefeitura Municipal de Primavera do
Leste, Rua Maringá, 444, Centro, reuniu-se da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº 036/20 de 06 de janeiro de 2021, para dar
inicio à Sessão pública de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA JOÃO
E MARIA NO BAIRRO JARDIM RIVA, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS, CONFORME PLANILHA E PROJETOS., objeto da Tomada de Preços nº 007/2021 Processo nº 0663/2021 tipo Menor Preço Global mediante o regime de empreitada por preço unitário, com a
presença dos integrantes da Comissão Permanente de Licitações que ao final assinam;
O Presidente da Comissão Permanente de Licitações declarou aberta a sessão informando a todos os membros de que a presente reunião provém da necessidade
de se proferir julgamento final acerca da análise das propostas.
Vale ressaltar que após a abertura dos envelopes no dia 06 de maio de 2021 às 07h30min, constatou-se a seguinte classificação:
1.VOMA CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 31.901.617/0001-01, com sede em Varzea Grande - MT, representada neste ato pelo Sr. OTAVIANO MOREIRA DOS SANTOS CPF: 708.165.571-87, telefone: (65)9-9624-4959, e-mail: otavinetoms@hotmail.com com a proposta no valor de R$ 112.706,14
(cento e doze mil, setecentos e seis reais e quatorze centavos).
Esta CPL, em posse dos pareceres do Departamento de Engenharia, vide Ofício nº 91/2021-ENG de 05/05/2021, a CPL agora profere o seguinte entendimento:
Com base no exposto no documento supracitado, esta CPL, por unânimidade DECIDE por CLASSIFICAR a empresa VOMA CONSTRUÇÕES EIRELI,
declarando a mesma como vencedora do certame.
Em seguida às 08 horas e 55 minutos, encerrou-se a sessão pelo Sr. Presidente, informando que a presente ata será publicada no site
www.primaveradoleste.mt.gov.br na aba “Editais e Licitações”.
Fica desta feita aberto prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis caso algum dos licitantes deseja interpor recurso.
Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão de Licitações.
Adriano Conceição de Paula
Presidente da CPL
Wender de Souza Barros
Membro da CPL
Silvia Aparecida Antunes de Oliveira
Membro da CPL
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TERMO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 007/2021
Processo Administrativo: 0663/2021
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 da
Tomada de Preços n° 012/2021, no qual sagrou-se vencedora a licitante:
VOMA CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 31.901.617/000101, com sede em Varzea Grande - MT, representada neste ato pelo Sr. OTAVIANO MOREIRA DOS SANTOS CPF: 708.165.571-87, telefone: (65)99624-4959, e-mail: otavinetoms@hotmail.com com a proposta no valor de
R$ 112.706,14 (cento e doze mil, setecentos e seis reais e quatorze centavos).
Ficando os autos do certame à disposição de qualquer interessado que queira
examiná-los.

TERMO DE ADVERTÊNCIA 018/2021

EMPRESA: ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
PROCESSO:0383/2021
PREGÃO: 031/2021

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, neste ato representado
pelo Coordenador de Licitação vem NOTIFICAR a empresa ELETRO-

Primavera do Leste - MT, 26 de maio de 2021.

*Adriano Conceição de Paul
Presidente da CPL
Portaria nº 006/2021

BUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 00.938.142/0001-02,
portadora da Inscrição Estadual nº 13.017.093-3, com seu ato constitutivo
registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso -

*Original assinado nos autos do processo.
TERMO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 004/2021
Processo Administrativo: 177/2021
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 da
Tomada de Preços n° 003/2021, no qual sagrou-se vencedora a licitante:
LASER ILUMINAÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ Nº
26.915.209/0001-79, com a proposta global de R$ 992.234,70 ( novecentos e
noventa e dois mil, duzentos e trinta e quatro Reais e setenta centavos).
Ficando os autos do certame à disposição de qualquer interessado que queira
examiná-los.

JUCEMAT, por despacho em sessão de 20/07/1984, sob o Número de
Identificação no Registro de Empresas - NIRE 5120179625-4, com endereço na Rua Blumenau, nº 406, Bairro Centro, em Primavera do Leste - MT CEP: 78.850-000 email:wagner@eletroluzpva.com.br, telefone:(66) 34981332, neste ato representado por, WAGNER AUGUSTO BUSS, brasileiro,
solteiro, empresário, portador da CI RG n° 10285873 SSP/MT, inscrito no
CPF/MF sob n° 850.395.431-15, residente e domiciliado em Primavera do
Leste - MT, da decisão da apuração de responsabilidade do processo administrativo nº 0383/2021, que aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, de
acordo com item 25.1, 25.2, 25.3 da seção XXV do instrumento convocatório conforme decisão fundamentada da autoridade superior, Salientamos

Primavera do Leste - MT, 24 de maio de 2021.
*Adriano Conceição de Paul
Presidente da CPL
Portaria nº 006/2021

que se for emitida mais uma Advertência a empresa será suspensa temporariamente do direito de contratar com a Administração Pública pelo prazo de
2 (dois) anos. Fundamento: Art. 87 da Lei 8.666/93, sendo facultada à
empresa a defesa prévia.

*Original assinado nos autos do processo.
RESULTADO DE JULGAMENTO

Não obstante a presente informação, destaca-se que o processo se encontra à
disposição do interessado para eventuais consultas.

Ref. Pregão Eletronico nº 049/2021
Processo nº 0678/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público,
para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão
nº 049/2021 - do processo de compra nº 0678/2021 Abertura de processo licitatório para Processo licitatório, Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
Testes para Detecção de Covid-19, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Primavera do Leste – Mato Grosso. 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 4: A EMPRESA CEPALAB LABORATORIOS LTDA NO VALOR FINAL DE R$366588.00(trezentos e sessenta e seis
mil e quinhentos e oitenta e oito reais ) ITEM 5: A EMPRESA WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA NO VALOR FINAL DE
R$69596.00(sessenta e nove mil e quinhentos e noventa e seis reais ) ITEM 6: A
EMPRESA W.N.DIAGNOSTICA LTDA - EPP NO VALOR FINAL DE
R$1097000.00(um milhão noventa e sete mil reais ) .
Primavera do Leste – MT, 29 de abril de 2021.
Wender de Souza Barros
*Pregoeiro
*original assinado nos autos do processo..

Respeitosamente,

Primavera do Leste, 25 de maio de 2021.

*Adriano Conceição de Paula
Coordenador de Licitação

* Original assinado nos autos do processo.
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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Av. Primavera, nº 300 – CEP 78850-000 - Primavera do Leste – Mato
Grosso – Tel. (66) 3498-3590

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Av. Primavera, nº 300 – CEP 78850-000 - Primavera do Leste – Mato
Grosso – Tel. (66) 3498-3590

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: 009/2021
EDITAL 005/2021 – Pregão Presencial nº005/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: 009/2021
EDITAL 005/2021 – Pregão Presencial nº005/2021

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de
natureza continuada – Intenet, na velocidade de 200 MB, garantia de 100% da
banda contratada (dedicado) fibra óptica, baixa latência, bloco de endereços
IPV4 Público/29, bloco de endereços IPV6 em dual Stack, delegação do bloco
para IPV4 e IPV6 para Câmara, Suporte 24x7, Operadora Redundantes, ONU
modo bridge - para atender a Câmara Municipal de Primavera do Leste
Estado de Mato Grosso, conforme especificações e condições constantes no
Termo de Referência n. 004/2021.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de
natureza continuada – Intenet, na velocidade de 200 MB, garantia de 100% da
banda contratada (dedicado) fibra óptica, baixa latência, bloco de endereços
IPV4 Público/29, bloco de endereços IPV6 em dual Stack, delegação do bloco
para IPV4 e IPV6 para Câmara, Suporte 24x7, Operadora Redundantes, ONU
modo bridge - para atender a Câmara Municipal de Primavera do Leste
Estado de Mato Grosso, conforme especificações e condições constantes no
Termo de Referência n. 004/2021.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, por
intermédio do Exmo. Sr. Manoel Mazzutti Neto, Presidente, no uso de suas
atribuições e em conformidade com o Artigo 43, Inciso VI, da Lei 8.666/93 e
suas alterações, e da Pregoeira Srª Mônica Cristina Manske Kriese, nomeada pela Portaria nº043/2021, em conformidade na Lei 10.520/2002, tornam
público para conhecimento de todos os interessados que,

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, por
intermédio do Presidente Exmo. Sr. MANOEL MAZZUTTI NETO no uso
de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 43, Inciso VI, da Lei
8.666/93 e suas alterações, com base nas informações contidas no Processo
Administrativo Licitatório nº009/2021 realizado na modalidade “Pregão
Presencial” nº005/2021.

CONSIDERANDO que, o presente procedimento licitatório foi deflagrado
com base na Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações; e,

HOMOLOGO em favor da empresa:
1) OI S/AEM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ nº 76.535.764/0001-43
I.E. 77.685.022- Cuiabá-MT.

ADJUDICO em favor da empresa:
1) OI S/AEM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ nº 76.535.764/0001-43
I.E. 77.685.022- Cuiabá-MT.

ITEM

LOTE 001:
ITEM

1

DESCRIÇÃO DO ÍTEM
200MB de velocidade, garantia de 100% da banda contratada
(dedicado full duplex), fibra óptica, baixa latência, bloco de
endereços IPV4 Público /29, bloco de endereços IPV6 em
dual stack, delegação do bloco para IPV4 e IPV6 para Câmara, Suporte 24x7 – Presencial – Telefônico – Whatsapp –
Email, Monitoramento da Conexão 24x7, Operadoras Redundantes e/ou Backbone com redundância própria, ONU modo
bridge.

Item 1

DESCRIÇÃO DO ÍTEM
200MB de velocidade, garantia de 100% da banda contratada
(dedicado full duplex), fibra óptica, baixa latência, bloco de
endereços IPV4 Público /29, bloco de endereços IPV6 em dual
stack, delegação do bloco para IPV4 e IPV6 para Câmara,
Suporte 24x7 – Presencial – Telefônico – Whatsapp – Email,
Monitoramento da Conexão 24x7, Operadoras Redundantes e/ou
Backbone com redundância própria, ONU modo bridge.

Resolve convocar a proponente para assinatura do instrumento de Ata de
Registro de Preço, nos termos do Artigo 64, Caput. Da Lei 8.666/93, sob pena
de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo
81 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

Primavera do Leste, 24 de Maio de 2021.
Primavera do Leste, 25 de Maio de 2021.

MÔNICA CRISTINA MANSKE KRIESE
Pregoeira – Portaria nº043/2021

MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente

