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EDITAIS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

Edital de Convocação nº. 128, de 16 de junho de 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 37, item II 

da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 679/2001. 
 

Considerando, a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 que esta-

belece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-
2 (Covid-19) e que alterou a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 

2000; 

Considerando o Ofício nº 0493/2021/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 
Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Concurso Público 

Municipal 01/2019 para o cargo de MÉDICO 40 HORAS – CLÍNICO GE-

RAL; 
Considerando o Ofício nº 123/2021 UCCI da Unidade Central de Controle 

Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação; 

Considerando, a exoneração à pedido do servidor, constante da Portaria nº 
506/2021 publicada no DIOPRIMA - Edição Extraordinária nº 1987 de 15 de 

junho de 2021. 

 
Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso 

Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão ou dispensa, aposenta-

doria e falecimento.  

 

1.Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concurso 

público 01/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital de homo-
logação nº 20.01/2019, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos 

Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no 
horário das 07:00 às 12:30, para providências quanto à nomeação e posse, em 

conformidade o que dispõe a legislação. 

 
1.1.O candidato deverá apresentar os documentos constante do Anexo I; 

 

1.2.Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item 
17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames 

médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando data 
e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66) 3498-

3333 ramal 238; 

 
2.O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação 

prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RE-

NÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reser-

vando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato. 

 

Quadro 1 

 

MÉDICO 40 HRS – CLÍNICO GERAL 

INSC. NOME 

210013 THIAGO BUENO BAPTISTA 

 

 
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 16 de junho de 2021. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ANEXO I 
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Cédula de Identidade ou carteira de Identidade 

Profissional, se for o caso; * 
2.CPF; * 

3.2 fotos 3x4 recente; 

4.Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso 
na área de atuação exigida no Edital, reconhecido 

pelo MEC; * 

5.Carteira de Trabalho (página de identificação do 
trabalhador frente e verso); 

6.Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 
7.Certidão de nascimento ou casamento ou aver-

bação, se houver; * 

8.Certidão de Quitação Eleitoral;* 
9.Certificado de Reservista, de isenção ou de 

dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculi-

no);* 
10.Comprovante de endereço atualizado; 

11.CPF do cônjuge; 

12.CPF do pai e da mãe;  
13.CPF dos filhos dependentes; 

14.Certidão de nascimento dos filhos menores de 

18 anos; 
15.Carteira de vacinação para filhos menores de 

14 anos; 

16.Comprovante de conta bancária, no banco que 
administra a folha de salários; 
17.Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 

(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do 

Município;  

18.Exames Médicos, conforme Anexo II; 

19.Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III; 
20.Declaração de que não foi demitido por justa 

causa – Anexo IV; 

21.Declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

22.Questionário para avaliação da capacidade de 

saúde física e mental – Anexo VI;  

23.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º 
e 2º grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu 

nos últimos 05 anos; 

24.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º 

e 2º grau da Justiça Federal dos lugares que residiu 

nos últimos 05 anos; 

25.Outros que estiverem presentes no edital do 

Concurso. 

 

II – Para os 

cargos com 

profissão regula-

mentada 

1.Documentos do item I; 

2.Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão 

comprobatória de registro no respectivo Conselho de 

Classe; 

3.Declaração de não estar cumprindo penalidade 

imposta após regular processo administrativo, que o 

impeça, ainda que temporariamente, de exercer a 
profissão; 

4.Certidão de quitação com as demais obrigações 

legais do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para os 

cargos de Moto-

rista, operador de 

Maquinas e os 

que exigem porte 

de CNH 

1.Documentos constantes do item I; 

2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de consul-

ta do RENACH – Registro Nacional de Carteira de 

Habilitação, junto ao Detran). 

* Documentos deverão ser autenticados em cartório. 
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ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1.Hemograma completo; 

2.Tipagem sanguínea; 
3.Glicemia (em jejum); 

4.Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, 

se patológico, definir o grau); 
5.Raios-X do tórax PA (com laudo) 

6.Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 35 

anos de idade); 
7.Avaliação Psicológica, a partir da aplicação de 

teste do Sistema de Avaliação de Testes Psicoló-

gicos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

1.Exames atestados no item I; 
2.Eletroencefalograma com avaliação neurológi-

ca; 

3.Exame oftalmológico com acuidade visual e 
fundo de olho; 

4.Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja manipu-

lação de alimentos 

e bebidas 

1.Exames atestados no item I; 
2.Coprocultura; 

3.VDRL; 

4.Protoparasitologia; 
5.Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1.Exames atestados no item I; 

2.Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervical, 

Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos 

de professor 

1.Exames atestados no item I; 
2.Exame otorrinolaringológico de cordas vocais; 

3.Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 

4.Exame oftalmológico com acuidade visual e 
fundo de olho; 

5.EEG (Eletroencefalograma com parecer neuro-

lógico): 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAU-

SA 

Eu,_____________________________________________, abaixo assina-

do, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob 
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 

cargo de ______________________________________________ do 

Quadro de Servidores da PrefeituraMunicipal de Primavera do Leste, QUE 

NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo adminis-

trativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da 

administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a 
nenhum processo dessa natureza. 

DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação 

prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, 
gerando as conseqüências previstas em lei. 

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

________________________________________ 

Declarante 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo assina-

do, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n° 

____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefei-

turaMunicipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibili-

dade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA 

NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração 

Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de 

Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e 

XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentado-
ria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacu-

mulável com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Muni-
cipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua 

vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativa-

mente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo adminis-
trativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 

2001. 

DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime 
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida. 

 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 
 

________________________________________________ 

Assinatura 
 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

Eu,_________________________________________, abaixo assinado, 
portador(a) do RG n°_________________________, e do CPF sob o n° 

________________________, DECLARO(A) para fins de posse no cargo 

de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura-
Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais 

pertinentes que: 

a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 
b) [  ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro 

abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro, 

títulos, ações ou qualquer bens e valores patrimoniais localizados no País ou 
Exterior). 

 
DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge, 

companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência 
econômica do declarante. 

 
Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações prestadas 

poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as 
conseqüências previstas na legislação vigente. 

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

_______________________________________ 

Declarante 

 
ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

 

Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade fática. 

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

Em caso de informações falsas será apurada em data oportuna, através 

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

Idade:  Sexo: (    ) F   (    ) M Cargo: 

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 
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1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?   

(    ) Sim        (    ) Não 

 Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 
 

2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou especialista) 

para verificar os sintomas? 
(   ) Nunca  (   ) Nos  últimos 2 anos   (   ) Nos últimos 5 anos  (  ) Não sei 

 

3) Está em uso de medicamentos nos últimos 30 dias?  (    ) sim   (    ) não 
Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por quanto 

tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 

 
4) Faz tratamento de saúde fora do domicilio? (    ) sim    (    ) não 

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  

 
5) Você já foi internado em hospital?     (   ) Sim  (   )Não 

Quando e porque?  

 
6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

(   ) Sim     (   ) Não   (   ) Não sei   (   ) As vezes           Qual? 

  
7) Você apresenta alguma  deficiência física? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei            Qual? 

 
8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim    (   ) Não              Qual? 

 
9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulato-

rial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos, 

batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc? 
(   ) Sim  (   ) Não    (   ) Não sei            Qual? 

 

10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Ton-
turas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sei             Há quanto tempo?  

 
Quando foi a última vez? 

 

11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de 
comportamento?  (   ) sim   (    ) não                                                         Se 

sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 
 

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei         Qual, quando e por quê? 
 

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos, 

benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos 
últimos 30 dias? (    ) sim   (    ) não ,                                          Se sim, 

descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.): 

 
14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes?  (  ) sim   (   ) não. 

Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade 

de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.): 
 

15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO MAR-

CAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 

(    ) é explosivo(a). 
(    ) come, compra e/ou joga sem muito controle. 

(    ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da 

pele”, 
(    ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc. 

(    ) passa mal diante de desafios, 

(    ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza. 
(    ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do 

que você. 

(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 
(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 

(    ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece 

ou conhece pouco. 
 
16) Outras anotações: 

Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as 

informações neste documento expressam a verdade. 

 Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 

________________________________________ 

Declarante 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

Edital de Convocação nº. 129, de 16 de junho de 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 37, item II 

da Constituição Federal, artigo 45 da Lei Municipal nº 679/2001. 

 

Considerando, a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 que 

estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-

CoV-2 (Covid-19) e que alterou a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 

de 2000; 

 

Considerando o Ofício nº 0495/2021/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 

Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Concurso Público 

Municipal 01/2019 para o cargo de MÉDICO INTERVENCIONISTA DO 

SAMU; 

 

Considerando o Ofício nº 124/2021 UCCI da Unidade Central de Controle 

Interno que trata sobre a análise e Parecer Técnico da Convocação; 

 

Considerando, a exoneração à pedido do servidor, constante da Portaria nº 

505/2021 publicada no DIOPRIMA - Edição Extraordinária nº 1987 de 15 de 

junho de 2021. 

 

Resolve, entendendo serem legais as convocações por meio de Concurso 

Público, ocorridas em razão de exoneração, demissão ou dispensa, aposenta-

doria e falecimento.  

 

1. Convocar o candidato relacionado no quadro “1”, classificado no concur-

so público 01/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital de 

homologação nº 20.01/2019, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recur-

sos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no 

horário das 07:00 às 12:30, para providências quanto à nomeação e posse, em 
conformidade o que dispõe a legislação. 

 
1.1.O candidato deverá apresentar os documentos constante do Anexo I; 

 

1.2.Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item 
17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames 

médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando 

data e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66) 
3498-3333 ramal 238; 

 

2.O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação 

prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RE-

NÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, 

reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato. 

 

 

Quadro 1 

 

 

MÉDICO INTERVENCIONISTA DO SAMU 

INSC. NOME 

183539 
PAULO HENRIQUE BORGES DO NASCI-
MENTO 

 

 

 
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 16 de junho de 2021. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para 

todos os 

cargos 

1. Cédula de Identidade ou carteira de Identidade Profis-
sional, se for o caso; * 

2.  CPF; * 

3. 2 fotos 3x4 recente; 

4. Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso na área 

de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC; * 

5. Carteira de Trabalho (página de identificação do traba-

lhador frente e verso); 

6. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

7. Certidão de nascimento ou casamento ou averbação, se 

houver; * 

8. Certidão de Quitação Eleitoral;* 

9. Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa do 
Serviço Militar (se do sexo masculino);* 

10.Comprovante de endereço atualizado; 

11.CPF do cônjuge; 

12.CPF do pai e da mãe;  

13.CPF dos filhos dependentes; 

14.Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos; 

15.Carteira de vacinação para filhos menores de 14 anos; 

16.Comprovante de conta bancária, no Banco que admi-
nistra a folha de salários; 

17.Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO 
(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do 

Município;  

18.Exames Médicos, conforme Anexo II; 

19.Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III; 

20.Declaração de que não foi demitido por justa causa – 
Anexo IV;  

21.Declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e de seus dependentes – Anexo V; 

22.Questionário para avaliação da capacidade de saúde 

física e mental – Anexo VI; 

23.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º 
grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu nos úl-

timos 05 anos; 

24.Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e 2º 
grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos úl-

timos 05 anos; 

25.Outros que estiverem presentes no edital do Concurso. 

II – Para 

os cargos 

com 

profissão 

regula-

mentada 

1.Documentos do item I; 

2.Carteira de Identidade Profissional* ou Certidão com-

probatória de registro no respectivo Conselho de Classe; 
3.Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta 

após regular processo administrativo, que o impeça, 

ainda que temporariamente, de exercer a profissão; 
4.Certidão de quitação com as demais obrigações legais 

do órgão fiscalizador do exercício profissional. 

III – Para 

os cargos 

de Moto-

rista, 

operador 

de Ma-

quinas e 

os que 

exigem 

porte de 

CNH 

1.Documentos constantes do item I; 

2.Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 

conforme a exigência para o cargo;* 

3.Certidão de Pontuação de CNH (Através de consulta 

do RENACH – Registro Nacional de Carteira de Habili-

tação, junto ao Detran). 

* Documentos deverão ser autenticados em cartório. 

 

 

ANEXO II 

DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

I – Para todos os 

cargos 

1 . Hemograma completo; 

2 . Tipagem sanguínea; 
3 . Glicemia (em jejum); 

4 . Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, 

se patológico, definir o grau); 
5 . Raios-X do tórax PA (com laudo) 

6 . Colpocitologia oncótica (mulheres acima dos 35 

anos de idade); 
7 . Avaliação Psicológica, a partir da aplicação de 

teste do Sistema de Avaliação de Testes Psicológi-

cos - SATEPSI 

II – Para cargos 

cuja função seja 

condução de 

veículos – (Moto-

rista e Operadores 

de Máquinas). 

1 . Exames atestados no item I; 
2 . Eletroencefalograma com avaliação neurológi-

ca; 

3 . Exame oftalmológico com acuidade visual e 
fundo de olho; 

4 . Audiometria total. 

III – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja manipu-

lação de alimentos 

e bebidas 

1. Exames atestados no item I; 
2. Coprocultura; 

3. VDRL; 

4. Protoparasitologia; 
5. Urina tipo I 

IV – Para os 

cargos cuja fun-

ção seja limpeza e 

higienização de 

ambientes 

1 . Exames atestados no item I; 

2 . Raio X coluna Vertebral (AP e P), Cervical, 

Torácica e Lombo Sacral. 

V – Para os cargos 

de professor 

1 . Exames atestados no item I; 
2 . Exame otorrinolaringológico de cordas vocais; 

3 . Audiometria (com laudo fonoaudiológico); 

4 . Exame oftalmológico com acuidade visual e 
fundo de olho; 

5 . EEG (Eletroencefalograma com parecer neuro-

lógico): 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS 

E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

Eu,____________________________________________, abaixo assina-

do, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n° 

____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefei-

turaMunicipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibili-

dade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA 

NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração 

Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de 

Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e 

XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentado-
ria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacu-

mulável com a carreira em que tomará posse. 

DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Muni-
cipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua 

vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativa-

mente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo adminis-
trativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 

2001. 

DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime 
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas, 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida. 

 

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________ 
 

________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAU-

SA 

Eu,_____________________________________________, abaixo assina-

do, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob 
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no 

cargo de ______________________________________________ do 

Quadro de Servidores da PrefeituraMunicipal de Primavera do Leste, QUE 

NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo adminis-

trativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da 

administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a 
nenhum processo dessa natureza. 

DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação 

prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, 
gerando as conseqüências previstas em lei. 

 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 
 

________________________________________ 

Declarante 

 
ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

Eu,_________________________________________, abaixo assinado, 
portador(a) do RG n°_________________________, e do CPF sob o n° 

________________________, DECLARO(A) para fins de posse no cargo 

de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura-
Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais 

pertinentes que: 

a) [   ] Não possuo bens e valores patrimoniais. 
b) [  ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro 

abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro, 

títulos, ações ou qualquer bens e valores patrimoniais localizados no País ou 
Exterior). 

 
DISCRIMINAÇÃO DO BEM 

 

VALOR (R$) 

  

  

  

  

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge, 

companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência 
econômica do declarante. 

 
Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações prestadas 

poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as 

conseqüências previstas na legislação vigente. 
 

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

 
_______________________________________ 

Declarante 

 
ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL 

 

Senhor(a) Candidato(a) 

 

Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade fática. 

Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais. 

Em caso de informações falsas será apurada em data oportuna, através 

de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e 

criminal. 

 

Nome:  

Idade:  Sexo: (    ) F   (    ) M Cargo: 

RG: CPF: 

 

Responda as perguntas abaixo: 

 

1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?   

(    ) Sim        (    ) Não 
 Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 

 

2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou especialista) 
para verificar os sintomas? 

(   ) Nunca  (   ) Nos  últimos 2 anos   (   ) Nos últimos 5 anos  (  ) Não sei 

 
3) Está em uso de medicamentos nos últimos 30 dias?  (    ) sim   (    ) não 

Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por quanto 

tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado. 
 

4) Faz tratamento de saúde fora do domicilio? (    ) sim    (    ) não 

Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:  
 

5) Você já foi internado em hospital?     (   ) Sim  (   )Não 

Quando e porque?  
 

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual? 

(   ) Sim     (   ) Não   (   ) Não sei   (   ) As vezes           Qual? 
  

7) Você apresenta alguma  deficiência física? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei            Qual? 
 

8) Você já se envolveu em acidentes? 

(   ) Sim    (   ) Não              Qual? 
 

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulato-

rial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos, 
batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc? 

(   ) Sim  (   ) Não    (   ) Não sei            Qual? 

 
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Ton-

turas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sei             Há quanto tempo?  
 

Quando foi a última vez? 

 
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de 

comportamento?  (   ) sim   (    ) não                                                         Se 
sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.): 

 

12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico? 
(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei         Qual, quando e por quê? 

 

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos, 
benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos 

últimos 30 dias? (    ) sim   (    ) não ,                                          Se sim, 

descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.): 
 

14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes?  (  ) sim   (   ) não. 

Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade 
de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.): 

 

15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO MAR-

CAR): 

(    ) tem dificuldade de esperar. 

(    ) age muitas vezes antes de raciocinar. 
(    ) é explosivo(a). 

(    ) come, compra e/ou joga sem muito controle. 

(    ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da 
pele”, 

(    ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc. 

(    ) passa mal diante de desafios, 
(    ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza. 

(    ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do 

que você. 
(    ) prefere ficar mais sozinho(a). 

(    ) prefere fazer atividades mais solitárias. 

(    ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece 
ou conhece pouco. 

 
16) Outras anotações: 

Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as 

informações neste documento expressam a verdade. 

 

 Primavera do Leste, ______ de ______________de __________. 

______________________________________ 

Declarante 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

N.º 001/2021/SEFAZ 

 

A Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Primavera do Leste-MT, 

nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, notifica 
os PARTIDOS POLÍTICOS, os SINDICATOS DE TRABALHADORES, 

ENTIDADES EMPRESARIAIS e DEMAIS INTERESSADOS com sede neste 

Município quanto à liberação de recursos abaixo: 
 

DATA ORGÃO TIPO  DESTINAÇÃO VALOR R$ 

14/06/2021 FNS Programa Piso de Assistência 

Básica em Saúde 

 36.047,00 

15/06/2021 FNAS Programa Primeira Infância 18.402,00 

 
Primavera do Leste-MT, 16 de junho de 2021. 

  

 

THIAGO CAMPOS RAMALHO 

Contador / Matrícula 6741 

 

PORTARIA Nº 511/2021 

 

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 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 Convoca-

ção nº 122 de 07 de maio de 2021 do Concurso Público Municipal 
01/2019, 

 
 

RESOLVE 

 
 

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

CIR CLAUDIO DA SILVA, para exercer a função de ASSISTENTE 

SOCIAL, 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 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 15 de junho de 2021. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 16 de junho de 2021. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 
 

CONTABILIDADE 

PORTARIA Nº 510/2021 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINIS-

TRATIVO DISCIPLINAR E ESPECIAL – CPIA, atendendo ao disposto na 
Instrução Normativa SRH Nº 002, do Sistema de Recursos Humanos da Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste – MT, torna público que foi formalizado o: 

 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC 

 

Processo Alternativo Disciplinar: Nº 009/2021 

Compromissante: Administração Pública Municipal 

Compromissário: Luis Ricardo Frota 

Defensora: Aline Chaienne Rosa Neves – OAB/MT Nº 24.953/O 

 

 

RESUMO DOS COMPROMISSOS: 

 

 

1)Reconhecimento da inadequação da sua conduta; 

2)Compromisso de em situação similar, agir dentro das cautelas e formalidades 
exigidas pela disciplina funcional; 

3)Compromisso de ler e cumprir, o elenco de deveres e proibições, a que está sujeito 

enquanto servidor público, constante na Lei Municipal Nº 679/01; 

4)Ciência de que, o não cumprimento das obrigações acima descritas, será objeto de 

consideração, no exame de novas ocorrências no bojo de procedimento de Sindicância 

e/ou de Processo Administrativo Disciplinar. 

 
Registre-se e Publique-se. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 16 de junho de 2021. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

PORTARIA Nº 512/2021 

 

 

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 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 Convoca-
ção nº 115 de 06 de maio de 2021 do Concurso Público Municipal 

01/2019, 

 

 

RESOLVE 

 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipal, a senhora BEA-

TRIZ NEVES TEIXEIRA, para exercer a função de MÉDICO 40 

HRS – CLÍNICO GERAL, 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. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 16 de junho de 2021. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ELO. 
 

PORTARIAS 

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127119/lei-9452-97
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RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

089/2021 

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

do Processo 1355/2021, em favor de DIDIGEOVANI DE OLIVEIRA 

SOARES para prestação de serviços de Apresentações Shows Musicais, 
nos termos do art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 

3.000,00 (Três mil  reais). 

 
Publique-se. 

 

Primavera do Leste, 16 de junho de 2021. 
 

 

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

 

*original assinado nos autos do processo 

 

AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021 

Ampla Participação 

Processo nº 01228/2021 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 5.450/05 e subsidiariamente, 

pelas Leis nº 8.666/93, Nº 9.784/99, LC 123/06 e suas alterações e demais 
legislação complementar). 

Tipo: “MENOR PREÇO POR LOTE” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALI-

ZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 

CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO E ASSEIO PREDIAL 

PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES 

PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA, TENDO A CONTRATADA A INTEIRA 

RESPONSABILIDADE EM FORNECER TODOS OS 

MATERIAIS DE LIMPEZA, DOMISANITÁRIOS, PRO-

DUTOS QUÍMICOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, BEM 

COMO TODO PESSOAL ESPECIALIZADO PARA O 

CONTROLE E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES 

Dia: 02 de julho de 2021 

Hora: 08:30 horas (Horário de Brasília – DF) 

Site: www.licitanet.com.br  

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT 

(Sala de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

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

Horários: Das 07:00 às 13:00 – Horário do Mato Grosso. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT (Sala 

do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local “CIDADÃO – Editais e 

Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de 

Primavera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme mode-

lo do Anexo VIII deste Edital, para eventuais informações aos interes-

sados, quando necessário. 

 

 

 

 

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. 

 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 

 

PREGÃO / LICITAÇÃO 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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ATA DE SESSÃO RESERVADADA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

Pregão Eletrônico nº 057/2021. 

Processo nº: 946/2021. 

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de consumo, instrumentais e permanentes para uso odontológico, objetivando suprir às 

necessidades dos consultórios pertencentes às unidades de saúde municipais. 

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 11 (onze) horas e 30 (trinta) minutos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações - CPL, designada 
pela Portaria nº 036/2021, de 06/01/2021, em sessão reservada para decidir acerca do andamento do Pregão Eletrônico nº 057/2021. 

Na data de 31 de maio de 2021 fora o referido processo licitatório devidamente publicado no Diário Oficial de Primavera do Leste - DIOPRIMA, e na data de 01 

de junho de 2021, publicado em jornal de grande circulação regional, qual seja, Jornal Estadão Mato Grosso - MT, e Diário Oficial da União - DOU, a fim de 
cientificar os interessados de que esta Prefeitura Municipal estava abrindo procedimento licitatório na modalidade pregão para contratar os produtos especificados 

no campo objeto acima. 

Foram ainda publicados em 16 de junho de 2021, nos mesmos Órgãos de divulgação supramencionados, o Termo de suspensão deste processo. 

Acontece que, em momento anterior à disputa verificou-se que os itens foram lançados erroneamente, motivados pela divergência na sequência dos Itens no Termo 

de Referência em comparação à Plataforma Licitanet. 

A Comissão Permanente de Licitações - CPL, entende que o prosseguimento do Processo Licitatório ocasionaria em prejuízos aos Licitantes, bem como à Admi-

nistração, gerando um grande número de Itens desertos/fracassados, não atingindo a economicidade e eficiência almejada no processo. 

As Súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal decorrem do princípio da Autotutela. Após vários julgados, o Supremo Tribunal Federal, editou a Súmula 
n.º 346, em 13 de dezembro de 1963. A Súmula n.º 346 do Supremo Tribunal Federal impera o poder de invalidar os seus atos:  

A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos” (BRASIL, 2011). E em 03 de dezembro de 1969 publicou a Súmula n.º 473 que se refere 

à anulação e revogação dos atos administrativos (BRASIL, 2011):  

A Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 

motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.  

As súmulas têm a força de rever os seus próprios atos em virtude de vícios ou por motivo de conveniência e oportunidade, permitindo o controle jurisdicional 
(FARIA, 2001, p. 538). 

Assim, as Súmulas nº 346 e 473 do STF servem como instrumento de controle administrativo. 

Portanto, fica claro o poder-dever de Autotutela que a Administração Pública alcançou após o STF expedir tais Súmulas, demonstrando assim, uma forma de 
controle interno. 

Desta Forma, por unanimidade de votos esta Comissão de Licitação optou em invalidar todos os seus atos desde a abertura do certame e, entendendo que o prazo 

inicial de publicação do certame foi devidamente atendido conforme exposto em lei, decide, através do princípio da eficiência prosseguir com a republicação do 
mesmo na plataforma LICITANET, informando a todos os licitantes do presente ato conforme inciso IV, art. 19 do Decreto 10.024/19, a fim de sanar tal vício. 

A decisão exarada nesta ata implica no relançamento do certame na plataforma, para a data de 18/06/2021 às 08:30 horário de Brasília - DF. 

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

 

 

Adriano Conceição de Paula 

Presidente da CPL 

 

 

 

 

 

Wender de Souza Barros 

Pregoeiro 
Equipede Apoio 

Silvia A. A. de Oliveira 

Equipe de Apoio 

Jacqueline Oliveira da Silva 

Equipe de Apoio 

 
*Original assinado nos autos. 
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ATA DE SESSÃO RESERVADADA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

Pregão Eletrônico nº 061/2021. 

Processo nº: 941/2021. 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de aquisição de Insumos Hospitalares, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 11 (onze) horas e 30 (trinta) minutos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações - CPL, desig-
nada pela Portaria nº 036/2021, de 06/01/2021, em sessão reservada para decidir acerca do andamento do Pregão Eletrônico nº 061/2021. 

Na data de 27 de maio de 2021 fora o referido processo licitatório devidamente publicado no Diário Oficial de Primavera do Leste - DIOPRIMA, e na data de 28 

de maio de 2021, publicado em jornal de grande circulação regional, qual seja, Jornal Diário de Cuiabá - MT, e Diário Oficial da União - DOU, a fim de cientificar 
os interessados de que esta Prefeitura Municipal estava abrindo procedimento licitatório na modalidade pregão para contratar os produtos especificados no campo 

objeto acima. 

Foram ainda publicados em 10 e 11 de junho de 2021, nos mesmos Órgãos de divulgação supramencionados, um 1º Adendo Modificador acompanhado de Aviso 
de Adiamento. 

Na data de 11 de junho de 2021 às 13h00min, Horário de Brasília, regido pela Plataforma Licitanet, realizou-se a sessão pública de disputa do Pregão supracitado, 

o qual contou com a participação de diversas empresas. 

Acontece que, no momento da disputa, verificou-se que várias propostas foram emitias erroneamente, bem como, vários lances foram feitos de forma equivocada 

pelas licitantes, motivados pela divergência na sequência dos Itens no Termo de Referência em comparação à Plataforma Licitanet, fato este que levou a inúmeros 
pedidos de desistência e remoção de lances durante o Certame. 

A Comissão Permanente de Licitações - CPL, entende que o prosseguimento do Processo Licitatório ocasionaria em prejuízos aos Licitantes, bem como à Admi-

nistração, gerando um grande número de Itens desertos/fracassados, não atingindo a economicidade e eficiência almejada no processo. 

As Súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal decorrem do princípio da Autotutela. Após vários julgados, o Supremo Tribunal Federal, editou a Súmula 

n.º 346, em 13 de dezembro de 1963. A Súmula n.º 346 do Supremo Tribunal Federal impera o poder de invalidar os seus atos:  

A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos” (BRASIL, 2011). E em 03 de dezembro de 1969 publicou a Súmula n.º 473 que se refere 
à anulação e revogação dos atos administrativos (BRASIL, 2011):  

A Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 

motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.  

As súmulas têm a força de rever os seus próprios atos em virtude de vícios ou por motivo de conveniência e oportunidade, permitindo o controle jurisdicional 

(FARIA, 2001, p. 538). 

Assim, as Súmulas nº 346 e 473 do STF servem como instrumento de controle administrativo. 

Portanto, fica claro o poder-dever de Autotutela que a Administração Pública alcançou após o STF expedir tais Súmulas, demonstrando assim, uma forma de 

controle interno. 

Desta Forma, por unanimidade de votos esta Comissão de Licitação optou em invalidar todos os seus atos desde a abertura do certame e, entendendo que o prazo 
inicial de publicação do certame foi devidamente atendido conforme exposto em lei, decide, através do princípio da eficiência prosseguir com a republicação do 

mesmo na plataforma LICITANET, informando a todos os licitantes do presente ato conforme inciso IV, art. 19 do Decreto 10.024/19, a fim de sanar tal vício. 

A decisão exarada nesta ata anula todos os atos praticados pela Administração a partir da data de disputa, qual seja 11/06/2021. 

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

 

 

Adriano Conceição de Paula 

Presidente da CPL 

 

 

 

 

Wender de Souza Barros 

Pregoeiro 

Equipede Apoio 

Silvia A. A. de Oliveira 

Equipede Apoio 
Jacqueline Oliveira da Silva 

Equipe de Apoio 

 
*Original assinado nos autos. 
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1º AVISO DE ALTERAÇÃO 

 

Ref. Pregão Eletrônico nº 057/2021.  

Processo nº 0946/2021 

 

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

como objeto o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de 

materiais de consumo, instrumentais e permanentes para uso odontológico, 
objetivando suprir às necessidades dos consultórios pertencentes às unida-

des de saúde municipais, que houve alterações significativas no Andamento 

do Certame, desta feita uma reabertura  será realizada dia 18 DE JUNHO 

DE 2021 ÀS 08:30 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF); 

Informa-se que o teor da alteração encontra-se disponível no documento “1ª 

Ata Reservada”, disponível em nosso site. 
O Edital, Termo de Referência e Demais Anexos encontram-se à disposição 

dos interessados no site www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone: EMPRE-

SA – Editais e Licitações. 
 

Primavera do Leste, 16 de junho de 2021. 

 
Wender de Souza Barros 

Pregoeiro 

 

2º AVISO DE ALTERAÇÃO 

 

Ref. Pregão Eletrônico nº 061/2021.  

Processo nº 0941/2021 

 

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

como objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

aquisição de Insumos Hospitalares, em atendimento às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, que houve alterações significativas no 

Andamento do Certame, desta feita uma reabertura  será realizada dia 18 

DE JUNHO DE 2021 ÀS 11:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - 

DF); 

 

Informa-se que o teor da alteração encontra-se disponível no documento 
“1ª Ata Reservada”, disponível em nosso site. 

O Edital, Termo de Referência e Demais Anexos encontram-se à disposi-

ção dos interessados no site www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone:  
 

EMPRESA – Editais e Licitações. 

 
Primavera do Leste, 16 de junho de 2021. 

 

 
Wender de Souza Barros 

Pregoeiro 

 2º Adendo Modificador  

 

 

Ref. Pregão Eletrônico nº 061/2021.  

Processo nº 0941/2021. 

 

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições 
legais torna público que esta retificando, através deste ADENDO, o Edital 

da Licitação supramencionada, com o objeto Registro de preços para futura 

e eventual aquisição de AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, 
em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de SAUDE. 

 

No edital, na página 4 (quatro), item: 2.1. 
 

Onde se lê: 

 
2.1. A estimativa de preços foi feita com base em pesquisa de preços prati-

cados pela Administração Pública e junto à empresas do ramo compatível 

ao objeto licitado, conforme orçamentos em anexo; tendo o valor médio 
total de estimado em R$ 6.885.507,45 (Seis milhões e oitocentos e oitenta 

e cinco mil e quinhentos e sete reais com quarenta e cinco centavos). 
 

Leia-se: 

 

2.1. A estimativa de preços foi feita com base em pesquisa de preços prati-
cados pela Administração Pública e junto à empresas do ramo compatível 

ao objeto licitado, conforme orçamentos em anexo; tendo o valor médio 
total de estimado em R$ 6.886.039,15 (Seis milhões e oitocentos e oitenta 

e seis mil trinta e nove reais e quinze centavos). 

 

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interes-

sados no Setor de Licitações, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do 

Leste – MT, as demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados. 
 

 

 
Primavera do Leste – MT, 16 de junho de 2021. 

 

 
 

*Wender de Souza Barros 

Pregoeiro 

 

 

*Original assinado nos autos do processo. 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

 

 

Ref. Pregão Presencial nº 036/2021.  

Processo nº 0472/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste torna público e para conhe-

cimento dos interessados em participar da licitação que tem como objeto o 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especia-

lizada em Locações de Produtos para Eventos (Tendas, cadeiras, mesas, 

caixas térmicas, toalhas e tampões para mesas, capas para cadeiras, fecha-

mentos de tendas) e Serviços de Decoração, em atendimento às necessida-

des das diversas Secretarias Municipais de Primavera do Leste, que houve-

ram alterações significativas no Edital, desta feita por impactar diretamen-

te na formulação da proposta; a abertura  será dia 29 DE JUNHO DE 2021 

ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO LOCAL); 

 

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

“1º Adendo Modificador”, disponível em nosso site. 

 

O Edital, Termo de Referência e Arquivo XML corrigidos encontram-se à 

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

ícone: EMPRESA – Editais e Licitações. 

 

Primavera do Leste, 16 de junho de 2021. 

 

 

 

Wender de Souza Barros 

Pregoeiro 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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1º Adendo Modificador  

 

Ref. Pregão Presencial nº 036/2021.  

Processo nº 0472/2021. 

 

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna público que esta retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação 

supramencionada, com o objeto Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Locações de Produtos para Eventos (Tendas, 

cadeiras, mesas, caixas térmicas, toalhas e tampões para mesas, capas para cadeiras, fechamentos de tendas) e Serviços de Decoração, em atendimento às neces-

sidades das diversas Secretarias Municipais de Primavera do Leste. 

 

No Edital de Convocação, cito: Página 43: 

 

Onde se lê: 

 

Total:                      R$ 315.838,00 

 

Leia-se: 

 

Total:                      R$ 324.538,00 

 

 

Desta feita, com a correção dos números dos quantitativos e por impactar diretamente na formulação da proposta; a abertura  será dia 29 DE JUNHO DE 2021 

ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO LOCAL); 

 

O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados no site www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone: EMPRESA – Editais e Licitações 

e também no Setor de Licitações, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT, as demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados. 

 

Primavera do Leste – MT, 16 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

*Wender de Souza Barros 

Pregoeiro 

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

PORTARIA N.º 022/2021 

 

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Con-

tribuição à servidora Sra. Elizabete Nunes Tubino.” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e; 

 

Considerando o § 9º do artigo 4º da Emenda Constitucional n. 103/2019, o 

disposto no Art. 6º incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº. 41/2003 

c/c art. 40 § 5º, da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Consti-

tucional n.º 20/1998, e art. 98 da Lei n.º 1.662 de 13/12/2016 que dispõe sobre a 

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Primavera do 

Leste; Lei nº 704 de 20 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação 

do plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores municipais; e último 

reajuste concedido pela Lei nº. 1.947 de 19 de maio de 2021, que dispõe sobre a 

Revisão Geral Anual da Remuneração dos Servidores do Município de Prima-

vera do Leste, referente ao exercício de 2021; 

 

 

Resolve: 

 

 

Art. 1º. Conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a 

Sra. Elizabete Nunes Tubino, brasileira, portadora da cédula de identidade n.º 

029282 SSP/MS e inscrita no CPF n.º 250.558.011-15, servidora efetiva no 

cargo de Professor, Faixa salarial C_20_9, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, com carga horária de 20 horas semanais, matriculada sob nº 237/1, 

contando com 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de tempo de 

contribuição exclusivos na função de magistério, com proventos integrais, com 

base na última remuneração da servidora no cargo efetivo, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2021.04.00015P, a partir da data de 09/06/2021, 

até posterior deliberação. 

 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

 

 

Primavera do Leste - MT, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

 

Advanilson R. Sampaio 

Diretor Executivo  

 

 

Homologo:     

        

 

 

Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA N.º 023/2021 

 

“Dispõe sobre a concessão do benefício de PENSÃO POR MORTE em 

favor do filho menor João Pedro Nardes Schlott, em decorrência do 

falecimento da Sra. Silvana Nardes.” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servido-

res Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e; 

 

Considerando o disposto no § 8º do art. 23 da Emenda Constitucional nº 

103/2019, e considerando o preenchimento dos pressupostos contidos no 

artigo 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, com redação dada pela 

Emenda Constitucional n.º 41/2003, c/c art. 28, inciso II, art. 7º inciso I, 

art. 30, inciso I e art. 32 e 33 da Lei n.º 1.662 de 13 de dezembro de 

2016, que dispõe sobre a previdência social dos servidores públicos do 

Município de Primavera do Leste/MT; 

 

 

Resolve: 

 

 

Art. 1º. Conceder benefício temporário de PENSÃO POR MORTE, 

em decorrência do falecimento da servidora Sra. Silvana Nardes, 

brasileira, portadora do RG n.º 3560076 SSP/SC, inscrita no CPF sob o 

n.º 019.171.589-12, efetiva no cargo de Agente Comunitário de Saúde, 

Faixa Salarial ACS, Nível C, com carga horária de 40 horas semanais, 

devidamente matriculada sob n.° 7224/1, lotada na Secretaria Municipal 

de Saúde do Município de Primavera do Leste/MT, no percentual de 

100% (cem por cento), para o filho menor João Pedro Nardes Schlott, 

inscrito no CPF sob n.° 044.070.381-60, nascido em 27/09/2006, repre-

sentado legalmente pela Juliana Vicari Nardes Marques, brasileira, 

portadora do RG n.º 1322963-0 SSP/MT e CPF sob n.° 895.864.501-63, 

munida de guarda provisória, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2021.07.00014P, até posterior deliberação. 

 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa-

gindo os seus efeitos legais a partir da data do falecimento, 26 de 

agosto de 2020, revogadas as disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

 

 

Primavera do Leste - MT, 09 de junho de 2021. 

 

 

 

 

Advanilson R. Sampaio 

Diretor Executivo  

 

Homologo:            

 

 

Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 


