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PODER EXECUTIVO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 2.104 DE 24 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

“Regulamenta o Parágrafo Único do artigo 61 da Lei Municipal nº 679, referente às consignações facultativas em folha de pagamento dos servidores ativos, 

inativos e pensionistas no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal de Primavera do Leste - MT.” 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por lei, 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Artigo 1º - As consignações em folha de pagamento da Administração Direta e Indireta dos servidores ativos do Município de Primavera do 

Leste – MT, devem observar as regras estabelecidas neste Decreto, relativamente às consignações compulsórias e facultativas. 

 

Artigo 2º - Considera-se para fins deste decreto: 

 

I - CONSIGNATÁRIO: destinatário dos créditos resultantes das consignações compulsórias e facultativas; 

 

II – CONSIGNANTE: órgão da Administração Municipal direta e indireta que procede os descontos relativos às consignações compulsórias e facul-

tativas na ficha financeira do servidor, em favor de consignatário; 

 

III – SERVIDOR: para fins deste decreto, o servidor público ativo, inativo e pensionista. 

 

IV – CONSIGNADO: o servidor ativo estatutário ou comissionado ou empregado celetista da Administração Municipal Direta e Indireta do Poder Executivo e os 

aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste - MT, bem como 

outros à disposição com ônus para o Município. 

 

V – MARGEM CONSIGNÁVEL: valor máximo disponível para descontos consignados na folha de pagamento mensal. 

 

VI – SEC: Sistema Eletrônico de Consignações: sistema utilizado para controle e inserção de consignação na folha de pagamento. 

CONVITE 

CONVITE 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, convida a população para participar da Audiência Pública Online, para avaliação e 

discussão da LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO para o exercício de 2022 do Município de Primavera do Leste-MT. 

Trata das prioridades e investimentos a serem realizados no próximo ano, com os recursos do orçamento do Município, portanto, a participação da população 

é de suma importância e visa aproximar o poder público da sociedade. 

 Data: 27 de agosto de 2021. 

Horário: 19h00min. 

Local: Canal Oficial de Licitações da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (Youtube). 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCxuPK4taEg_aJtt5iYonnDw 

DECRETOS 

https://www.youtube.com/channel/UCxuPK4taEg_aJtt5iYonnDw
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VII – CONSIGNAÇÕES COMPULSÓRIAS: os descontos e recolhimentos incidentes sobre a remuneração dos servidores efetuados por força de 

Lei ou mandado judicial, compreendendo: 

a) Contribuições para o Instituto de Previdência dos Servidores; 

b) Contribuições para a Previdência Social; 

c) Pensões alimentícias; 

d) Imposto de Renda; 

e) Restituições e indenizações ao erário; 

f) Decisões judiciais; 

g) Outros descontos compulsórios instituídos por Lei, decisão judicial ou administrativa. 

 

VIII – CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS: os descontos incidentes sobre a remuneração dos servidores que, mediante anuência da Admi-

nistração, decorrem de contrato, acordo, convenção ou convênio entre o servidor e o consignatário, tendo por objeto: 

a) Convênios de interesse dos servidores, realizados pela Prefeitura Municipal com o comércio em geral; 

b) Empréstimooufinanciamentopessoalconcedidoporinstituiçãofinanceirapúblicaouprivada; 

c) Planos de saúde e/ou planos odontológico; e 

d) As contribuições e/ou mensalidades estatutárias de sindicatos, entidades representativas de classe e associações e a quitação de convênios 

disponibilizados aos servidores por meio dessas entidades representativas, para aquisição de bens e serviços. 

e) Parcelas decorrentes de cartão concedido por empresa administradora de cartão ou benefícios; 

 

IX – VENCIMENTO LÍQUIDO: para fins deste decreto, é o vencimento do cargo acrescido das vantagens permanentes estabelecidas em Lei deduzindo a previ-

dência e Imposto de Renda. 

Artigo 3º - Constitui-se sistemática de desconto em folha de pagamento mera facilidade colocada à disposição dos servidores públicos e pensionistas 

municipais, não implicando corresponsabilidade do ente público por dívidas ou compromissos assumidos como entes consignatários. 

 

Artigo 4º - As consignações compulsórias têm prioridade sobre as Facultativas; 

 

Artigo 5º - Somente poderão ser admitidas como entidades consignatárias para efeito das consignações facultativas: 

 

I–Órgãos da Administração Pública Municipal direta e indireta; 

 

II–Instituições Financeiras conveniadas com o ente público consignante; 

 

III– Empresas do comércio em geral conveniadas como ente público consignante; 

 

IV–Sindicatos, entidades representativas de classe e associações dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, ou de pensionistas da admi-

nistração direta, autarquia ou fundação do município de Primavera do Leste – MT; 

 

V–Empresas administradoras de cartão de benefícios conveniadas com o ente público consignante. 

 

Artigo 6º - As entidades a que se referem os incisos II, III, e V, do artigo 5º, para serem admitidas como consignatárias deverão preencher os 

seguintes requisitos: 

 

I – Estarem regularmente constituídas; 

 

II – Possuírem escrituração e registros contábeis exigidos pela legislação específica; 

 

III – Cumprir os requisitos de habilitação exigidos pela Lei Federal 8.666/93. 

 

Parágrafo Único – Anualmente as entidades consignatárias de que trata este artigo deverão comprovar a manutenção do atendimento das condições 

delas exigidas e atualizar seus cadastros perante o ente público correspondente. 

 

Artigo 7º - A solicitação de inclusão como consignatária dar-se-á através de processo administrativo instruído com a documentação que comprove o 

atendimento das condições estabelecidas neste decreto e de outras que forem julgadas necessárias à apreciação do pedido.  

 

§1º. Após a verificação da regularidade, o ente público consignante formalizará termo de cooperação técnica ou outro cabível. 
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§2º. Compete a cada ente público consignante declarar habilitada a consignatária e autorizar a averbação da consignação, mediante desconto 

específico e individualizado, desde que presente o interesse público, a conveniência e a oportunidade da medida, bem como o atendimento das 

condições exigidas por este decreto. 

 

Artigo 8º - Somente será efetuado o desconto em folha de pagamento quando as entidades consignatárias forem declaradas habilitadas pela 

autoridade competente. 

 

Artigo 9º - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) do 

valor do vencimento líquido mensal de cada servidor, exceto para a contratação de Planos de Saúde para si e dependentes, observado o seguinte: 

 

I– No que se refere o inciso IV do artigo 5º, o servidor deverá autorizar o desconto, por escrito, de valor definido em Assembléia Geral, a ser 

descontado em folha de pagamento; 

 

II–O desconto autorizado pelo servidor, em favor dos sindicatos, terá validade até o momento de sua manifestação de suspensão do referido 

desconto em folha de pagamento, sendo por escrito, e protocolado pela entidade até o dia 20, para concretizar na suspensão da folha do mês. 

 

III–O servidor poderá autorizar o desconto de até 30%(trinta por cento)dos vencimentos líquidos, em caráter irrevogável e irretratável, conforme 

alínea “b”, do inciso VII, artigo2º, em folha de pagamento, até sua total liquidação, com ressarcimento de custo; 

 

IV– Sem prejuízo às consignações compulsórias e facultativas, dos limites definidos no caput deste artigo, pelas entidades consignatárias, será 

destinado o percentual máximo de até 30% (trinta por cento) do valor do vencimento líquido de cada servidor, para atendimento da prestação refe-

rente ao ressarcimento a título do cartão de adiantamento de remuneração. 

 

§1°. Para atendimento ao disposto no inciso IV deste artigo e inciso VII do artigo 2º, poderá ser firmado Termo de ajuste, cooperação, convenção 

entre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Administração Municipal, visando a operacionalização do cartão de benefícios dos servido-

res públicos sindicalizados, desde que este tenha como anuente Empresa Administradora de cartão de benefícios. 

 

§2°. A entidade consignante que proceder à retenção de valor superior ao limite estabelecido neste artigo perderá todas as garantias que lhe são 

conferidas. 

 

Artigo 10 - Nas operações de crédito o número de prestações não poderá exceder o limite de 120(cento e vinte) parcelas. 

 

Artigo 11 - É vedada a incidência de consignações quando a soma das consignações compulsórias e das consignações facultativas alcançar ou 

exceder o limite 70% (setenta por cento) da base de incidência do consignado. 

 

§1º. Na hipótese de a soma dos descontos e das consignações ultrapassar o percentual estabelecido no caput, será procedida a suspensão de 

parte ou do total das consignações, conforme a necessidade, para que o total de valores debitados no mês não exceda ao limite. 

 

§ 2º. A suspensão referida no parágrafo anterior será realizada de acordo com a data de inclusão da consignação, respeitando a consignação 

mais antiga, sendo que o Plano de Saúde prevalecerá sobre todas as consignações facultativas.  

 

§ 3º. Após a adequação ao limite previsto no caput deste artigo, as consignações suspensas serão retomadas a partir da parcela referente ao 

mês em que a margem houver sido recuperada. 

 

Artigo 12 - A margem consignável prevista neste decreto será informada por meio do SEC, utilizado para controle e inserção de consignação na 

folha de pagamento. 

 

Artigo 13 - O registro das consignações voluntárias no SEC ou a inserção em folha de pagamento, somente serão permitidos após a validação 

de senha do servidor no procedimento próprio, no qual haja autorização para desconto em folha de pagamento, das parcelas e valores contra-

tados e assinatura de contrato junto a instituição consignatária. 

 

I – Fica sob a responsabilidade da consignatária, na condição de depositaria fiel, a guarda do documento mencionado no caput deste artigo, pelo 

prazo de 07(sete) anos; 

 

II – O documento mencionado no caput deste artigo deve ser apresentado a Secretaria Municipal de Administração e/ou departamento 

gestor da folha de pagamento, sempre que requisitado, no prazo de até 02(dois) dias úteis, contados a partir da notificação. 

 

Artigo 14 - Fica proibida a cessão, transferência, venda ou aluguel do credenciamento para operar com consignação em folha de pagamento, prevista 

neste decreto. 

 

Parágrafo Único – A consignatária que transgredir as proibições contidas no caput deste artigo, sofrerá as sanções previstas nos incisos III e IV 

do artigo15. 
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Artigo 15 - A inserção de consignação em folha de pagamento em desacordo com o disposto neste decreto ou em instruções expedidas pelos 

gestores da folha de pagamento, acarretará nas sanções, sem prejuízos de outras previstas em lei: 

 

I–Advertência escrita; 

 

II – Suspensão temporária do credenciamento para operar com consignação; 

 

III– Suspensão definitiva do credenciamento para operar com consignação; 

 

IV–Interrupção dos descontos das consignações em folha de pagamento. 

 

Parágrafo Único – A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput deste artigo será precedida de apuração dos fatos, pela Comissão 

Permanente de Licitações. 

 

Artigo 16 - As consignatárias que receber em qualquer quantia indevida ficam obrigadas a devolvê-la diretamente ao servidor em até 72 horas 

após o recebimento do repasse mensal das consignações. 

 

Artigo 17 - As consignações em folha de que trata o presente decreto somente poderão ser canceladas a pedido do servidor após previa anuên-

cia da consignatária, mediante requerimento enviado pela instituição financeira ou do sindicato a qual o servidor seja filiado. 

 

Artigo 18 - Fica o Secretário Municipal da Administração, via Coordenadoria de Recursos Humanos, responsável pelo Sistema de Gestão de Pessoas, 

autorizado a rever contratos e termos de cooperação técnica e adotar novos procedimentos administrativos e operacionais, relativos às consignações 

facultativas. 

 

§1º. Para cumprimento do disposto neste artigo, a Secretaria Municipal de Administração poderá designar pessoa jurídica privada, mediante 

termo de cooperação técnica consubstanciado em contrato, para realizar o controle operacional e gerencial efetivo e automático das opera-

ções, relativo às consignações facultativas em folha de pagamento, por meio da adoção de Sistema Eletrônico. 

 

§ 2º.  O gerenciamento realizado por pessoa jurídica privada, na forma designada no parágrafo anterior, não trará qualquer ônus à Administra-

ção Pública, cabendo às consignatárias arcar com o custeio do processamento. 

 

Artigo 19 - Fica criado, no âmbito da Administração Municipal, o Cartão “+ Servidor”, para atendimento das necessidades dos servidores municipais para paga-

mento via consignação na folha salarial, observada a gratuidade para sua concessão e utilização, cujos procedimentos e normas serão posteriormente regulamenta-

dos por ato do Secretário Municipal de Administração. 

 

Artigo 20 - Compete à Secretaria Municipal de Administração a expedição dos atos necessários à fiel execução deste Decreto. 

 

Artigo 21 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de junho de 2021, revogando o Decreto nº 1.366 de 01 

de agosto de 2.013. 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 24 de agosto de 2021. 

 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSP/ELO. 
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 EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N° 003/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°1842/2021 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Regido pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, Decreto nº 

9.412/18 e demais legislações complementares.  

 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE 

EXECUÇÃO 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO  

PRAZO DE EXE-

CUÇÃO: 
300 (trezentos) DIAS 

VALOR EST. R$ 6.730.379,43  (Seis milhões, setecentos e trinta mil, trezentos e setenta e nove Reais e quarenta e três centavos) 

ÓRGÃO: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTA-

ÇÃO - APLICAÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO EM PRIMAVERA DO LESTE - MT, FORNECENDO OS MA-
TERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXE-

CUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Data da Abertura: 27/09/2021 Horário: 07h30min(Fuso Horário de Cuiabá - MT) 

 

Local: 
A CONCORRÊNCIA será realizada em sessão pública, no Auditório de Licitações localizada na Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste - situado na Rua Maringá, nº 444 - Bairro: Centro - Município de Primavera do Leste/MT. 

 

End. para retirada 

do Edital: 

O Edital completo poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste por meio do endereço: 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, na opção “Cidadão ou Empresas”, no link “Editais e Licitações”. 

 

Informações: 
Comissão Permanente de Licitação – Setor de Licitações - Telefone: (66) 3498-3333 Ramal 215. Atendimento: 07hs ás 
13hs. E-mail: licita3@pva.mt.gov.br 

 

 

 

 
Primavera do leste - MT 26 de agosto de 2021 

 

 
 

 
Adriano Conceição de Paula 

Presidente da CPL 

  

PREGÃO / LICITAÇÃO 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.412-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.412-2018?OpenDocument
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO 

 

 

Pregão: nº 53/2021; Processo: nº 839/2021 

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 

CNPJ Nº 07.847.837/0001-10. 

OBJETO DO PROCESSO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS, NÃO 
PACTUADOS E ORDEM JUDICIAL, SENDO DE EXTREMA URGÊN-

CIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MU-

NICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, para suprir as necessidades das diversas Secretarias Munici-

pais, conforme Termo de Referência anexo I do edital de PREGÃO ELE-

TRÓNICO nº 53/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

DO ATO: Trata-se de NOTIFICAÇÃO enviada à licitante acima 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, 26 de agosto de 2021. 

 

 

 

PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA 

FISCAL DE CONTRATO 

PORTARIA Nº 617/2019 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021 

Ampla Participação 

Processo nº1846/2021 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 10.024/19, Lei Municipal 

1.953/2021 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 ITEM” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PA-

RA ASFALTAMENTO, LAMA ASFÁLTICA E 

TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 

SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES 

Dia: 10 de setembro de 2021 

Hora: 09:00 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 local. 

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 – Edi-

tais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de 

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

modelo do Anexo VIII deste Edital, para eventuais informações aos 

interessados, quando necessário. 

 

Primavera do Leste 26 de agosto de 2021 

 
 

Marco Aurelio Hepp Rodrigues  

Pregoeiro 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO 

 

 

Pregão: nº 83/2020; Processo: nº 1785/2020. 

BASCEL SOLUÇÕES LTDA. 

CNPJ Nº 21.515.353/0001-02. 

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, 26 de agosto 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 53/2021; Processo: nº 839/2021 

AMAZONIA HOSPITALARES EIRELI. 

CNPJ Nº 36.178.933/0001-10. 

OBJETO DO PROCESSO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 

E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS, 
NÃO PACTUADOS E ORDEM JUDICIAL, SENDO DE EXTREMA 

URGÊNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 

DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, para suprir as necessidades das diversas Secre-

tarias Municipais, conforme Termo de Referência anexo I do edital de 
PREGÃO ELETRÓNICO nº 53/2021, 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, 26 de agosto de 2021. 

 

 

 

PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA 

FISCAL DE CONTRATO 
PORTARIA Nº 617/2019 

 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO 

 

 

Pregão: nº 117/2020; Processo: nº 2152/2020  

MT PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA-

TERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP. 

CNPJ Nº 204.227.210/0001-78. 

OBJETO DO PROCESSO: Registro de preços de futuro e eventual Aqui-
sição de medicamentos por um período de 12 (doze) meses e medicamentos 

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 contrata-

ções nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitação específica para 

aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegu-
rada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade 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, 26 de agosto de 2021. 

 

 

PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA 

FISCAL DE CONTRATO 

PORTARIA Nº 617/2019 

 

REAVISO DE ABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2021 – SRP  

Itens Exclusivos ME/EPP 

Processo nº 1602/2021 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Lei Municipal 1.953/2021; lei nº 

9.784/99, pelo Decreto nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/06, 

subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, alterações posteriores e demais 
legislações aplicáveis). 

Tipo: “Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-

TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA/ 

RECARGA DE EXTINTORES, DEMARCAÇÕES DE 

PISOS, CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICA-

ÇÃO, E AQUISIÇÃO DE CASCO COMPLETO DE 

EXTINTORES DE INCÊNDIOS, VISANDO ATENDER 

ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 10 de setembro de 2021 

Hora: 07:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamento. A 

abertura da etapa de lances opera a preclusão do direito 

de credenciamento e participação na licitação. 

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

(Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

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

Horários: Das 07:00h às 13:00h. 

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 modelo da página 

02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando 

necessário. 

 

Primavera do Leste - MT, 26 de agosto de 2021 
 

ADRIANO CONCEIÇÃO DE PAULA 

Pregoeiro 

 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2021 

PROCESSO Nº 1602/2021 

 

 

 

O município de Primavera do Leste – MT, por meio do Pregoeiro, nomeado 

pela portaria nº 0559/2021, de 08 de julho de 2021, vem a público divulgar 

que a Licitação em epígrafe, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 

E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA/ RECARGA DE EX-

TINTORES, DEMARCAÇÕES DE PISOS, CONFECÇÃO DE PLA-

CAS DE IDENTIFICAÇÃO, E AQUISIÇÃO DE CASCO COMPLE-

TO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS, VISANDO ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. 

 

 

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

 

 

 

 

ADRIANO CONCEIÇÃO DE PAULA 

Pregoeiro  

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 105/2021 

Processo nº 1611/2021 

                                                        
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna 

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

sessão do Pregão nº 105/2021 - do processo de compra nº 1611/2021 referen-
te a contratação de empresa para realização de estudo e fornecimento de 

projeto de adequação iluminação pública, considerando os critérios estabele-

cidos pela nbr 5413 e ndu 035, para atender o município de primavera do 
leste, sob o critério menor preço, cujo resultado é o seguinte: sagra-se vence-

dor(as) a(s) empresa(s) para o(s) lote(s) licitado(s)  -  ITEM 1: A empresa 

IDEA ENGENHARIA E CONS ELETRICA LTDA no valor final de R$ 
160.500,00 (cento e sessenta mil e quinhentos reais).       

 

                                     Primavera do Leste – MT, 26 de agosto de 2021. 
 

 

 
MACIEL TEIXEIRA DOS SANTOS 

PREGOEIRO 

 
*original assinado nos autos do processo.       

 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br


 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 26 de Agosto de 2021 •  Edição Extraordinária 2040 • Ano XV •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA N.º 034/2021. 

 

 

“Dispõe sobre averbação de Tempo de Contribuição, não concomitante, em 

favor do Sr. João Luiz Giovenardi, servidor público EFETIVO deste muni-

cípio.” 

 

 

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; 

 

Resolve: 

Artigo 1º -  

Averbar o tempo de contribuição não concomitante ao período trabalhado no 

Município de Primavera do Leste pelo servidor efetivo Sr. João Luiz Gio-

venardi, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º 

1001804564 SSP/RS e do CPF n.º 217.559.140-91, matrícula n.º 1209/1, 

equivalente a 9.582 (nove mil quinhentos e oitenta e dois) dias líquidos, ou 

seja, 26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias, conforme Certi-

dão Original de Tempo de Contribuição n.º 10001260.1. 00069/11-9, expe-

dida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

 

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-

se as disposições em contrário. 

 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

 

Primavera do Leste/MT, 17 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Eraldo Gonçalves Fortes  

Diretor Executivo  

 

 

 

 

Homologo:            

 

 

 

 

Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA N.º 035/2021 

 

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

Contribuição ao servidor Sr. João Luiz Giovenardi.” 

 

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; e art. 98 da Lei n.º 1.662 de 13/12/2016 que dispõe sobre a Previ-
dência Social dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste; 

ATS conforme art. 81 da Lei Municipal n.º 679 de 25 de setembro de 2001, 

Lei Municipal n.º 704 de 20 de dezembro de 2001 que dispõe sobre a estru-
turação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos 

do poder executivo do Município de Primavera e o último reajuste concedido 

pela Lei n.º 1.947 de 19 de maio de 2021, que dispõe sobre a Revisão Geral 
Anual da Remuneração dos Servidores do Município de Primavera do Leste, 

referente ao exercício de 2021; 

Resolve: 

Artigo 1º - Conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribui-

ção, ao Sr. João Luiz Giovenardi, brasileiro, casado, portador da cédula de 

identidade n.º 1001804564 SSP/RS e inscrito no CPF n.º 217.559.140-91, 

servidor efetivo no cargo de Fiscal Sanitário, Faixa salarial 00016, Nível E, 

lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, com carga horária de 40 horas 

semanais, matriculado sob n.º 1209/1, contando com 47 (quarenta e sete) 

anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de tempo de contribuição, com 

proventos integrais, com base na última remuneração do servidor no cargo 

efetivo, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 

2021.04.00022P, a partir da data de 18/08/2021, até posterior deliberação. 

Artigo 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, 17 de agosto de 2021. 

 

 

 

Eraldo Gonçalves Fortes 

Diretor Executivo  

 

 

Homologo:            

 

Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

  

IMPREV 


