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PODER EXECUTIVO 
 
 

 

EDITAL Nº 001/2021 

 

 

NOMES E NÚMEROS DOS CANDIDATOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR 

 

 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, juntamente com os demais membros da Comissão Especial Eleito-

ral, nomeada pela Resolução nº 08, de 08 de julho de 2021, no uso de suas atribuições legais, vem TORNAR PÚBLICO A REVOGAÇÃO DA LISTA DE 

CANDIDATOS PUBLICADA NO DIOPRIMA NO DIA 03 DE NOVEMBRO, EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2088. PASSA A TER VALIDADE A SE-

GUINTE LISTA CONTENDO OS NOMES E NÚMEROS DOS CANDIDATOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT. 

 

 

 

CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES 

 

ELEIÇÃO DIA 05/12/2021  

 

 

 

NUMERO DA CANDIDATURA 

AQUILA  
19 

CAMILA CABRAL SOUZA 

15 

ELENICE CORREIA 
13 

KAINNY CASTANON  11 

LOURDES MARCON 
18 

RAILANE (TIA NANINHA) 
12 

RONICLEIA FRANCO 
16 

ROSILENE NOVAES 
10 

SANDRA P. GALBIATTI 
17 

VANESSA GONÇALVES  
14 

 

 

 

1 – DA PROPAGANDA ELEITORAL  

1.1. - A propaganda eleitoral somente será autorizada nas datas definidas no cronograma do Processo Eletivo  

1.2. É proibida a propaganda eleitoral fora do período de campanha, sob pena de cassação da candidatura.  

1.3 - A propaganda eleitoral será realizada sob responsabilidade e expensas dos próprios candidatos, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados por 

seus correligionários, respeitando os princípios da ampla defesa e do contraditório.  

1.4 - Não será permitida propaganda que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa.  

1.4.1- Considera-se grave perturbação à ordem a propaganda que viole as leis de posturas do município, que perturbe o sossego público ou que prejudique a higie-

ne e a estética urbana.  

1.4.2- Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos o oferecimento ou a promessa de dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer nature-

za, pelo apoio para candidatura, a eliminação do candidato.  

1.4.3- Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais demandas que não são da atribuição do Conselho Tutelar, a criação de expectativas na 

população que, sabidamente, não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer outra prática que induza dolosamente o eleitor a erro, com 

o objetivo de auferir com isso vantagem a determinada candidatura.  

1.5 - É vedada aos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar toda e qualquer propaganda eleitoral que compreenda:  

a) - propagandas em veículos de comunicação (rádio, televisão, "outdoors", luminosos, internet quando acarretar custo financeiro, dentre outros) que configurem 

privilégio econômico por parte de candidato;  

b) - composição de chapa para efeito de propaganda eleitoral;  
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c) - o uso no material impresso de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas pelos órgãos do poder executivo municipal, empresas 

privadas, parlamentares ou pelos partidos;  

d) - a realização de debates e entrevistas nos 3 (três) dias que antecedem a eleição;  

e) - a confecção, utilização, distribuição por candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer 

outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor nos termos da Lei Federal nº 11.300/06;  

f) - a utilização de alto-falantes ou amplificadores de som em veículo de sua propriedade ou de terceiros para fins de propaganda eleitoral;  

g) - a campanha eleitoral em prédios públicos, entidades de atendimento Municipais, Estaduais ou Federais, igrejas, templos e entidades da sociedade civil.  

h) - campanha nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação 

pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus, meios de transporte público e outros equipamentos urbanos.  

1.6 - Fica permitida a distribuição de propaganda impressa (carta, folheto e volante) até 24 (vinte quatro) horas antes do dia da eleição, os quais serão impressos 

sob a responsabilidade do candidato, além de utilização de internet, enquanto veículo de comunicação, sem qualquer custo financeiro, por meio de blog, e-mail e 

páginas de relacionamentos, para divulgação da propaganda eleitoral, desde que não perturbe a ordem pública e/ou a particulares, sob pena de eliminação do 

processo de escolha.  

1.7 - É vedado aos atuais Conselheiros Tutelares e candidatos à reeleição usar a máquina administrativa (veículo, telefone, computador, redes sociais, material de 

expediente e a função que exerce) para fins de campanha/ promoção individual ou coletiva, sob pena de cassação da candidatura.  

1.8 - É vedado aos órgãos da administração pública direta ou indireta, federais e distritais, realizar propaganda eleitoral de candidato ao cargo de Conselheiro 

Tutelar ou qualquer tipo de propaganda, que se possa caracterizar como de natureza eleitoral.  

1.9- É vedado a quem está no exercício da função pública usar a máquina administrativa (veículo, telefone, computador, redes sociais, material de expediente e a 

função que exerce) para fazer propaganda e colocar em vantagem candidatos.  

1.10- A propaganda dos candidatos deverá encerrar-se 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição, por qualquer meio de divulgação ou comunicação, não 

sendo admitida "boca de urna", sob pena de impugnação da candidatura por ação de qualquer interessado (cidadão) ou de ofício pela Comissão Especial Eleitoral.  

1.11- É vedado, no dia da eleição, o transporte de eleitores em qualquer tipo de veículo de propriedade do candidato, patrocinado por este ou cedido por particula-

res ou órgãos públicos.  

1.12- A veiculação de propaganda em desacordo com esta Resolução sujeita o responsável, após notificação e comprovação, à restauração do bem, à perda da 

candidatura, além das sanções penais, civis e administrativas cabíveis. 

1.13- É vedada, durante o dia da votação, em qualquer local público ou aberto ao público, a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda, de 

modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.  

1.14- Os meios de comunicação que se propuserem a realizar debates terão que formalizar convite a todos (as) os (as) candidatos (as) inscritos (as) no município 

onde se der a realização, devendo o debate ter a presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos (as) e supervisão de membro da Comissão Especial Eleitoral, sob 

pena de indeferimento do debate pela referida comissão.  

1.15 - Os debates deverão garantir oportunidades iguais para todos (as) os (as) candidatos (as), para exposição e resposta.  

1.16 - O descumprimento dos dispositivos legais previstos nesta Resolução implicará na exclusão do candidato ao Pleito.  

1. 17 - Aplicam-se aos casos omissos nesta Resolução, supletivamente, as instruções normativas do Tribunal Superior Eleitoral -TSE.  

1.18 - Será assegurada a igualdade de condições aos candidatos habilitados para concorrer às eleições, garantindo-se e promovendo o direito de divulgação do 

Pleito nos meios de comunicação dos quais o CMDCA possa dispor.  

1.19 - Qualquer cidadão, desde que apresente elementos probatórios poderá dirigir denúncia à Comissão Especial Eleitoral sobre a existência de propaganda irre-

gular, sendo vedado o anonimato.  

1.20 - As denúncias relativas ao descumprimento das regras do Processo de Escolha deverão ser formalizadas perante a Comissão Especial Eleitoral, apontando 

com clareza o motivo da denúncia, preferencialmente acompanhadas de prova material, podendo ser apresentadas por qualquer cidadão no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis contados a partir da ocorrência do fato.  

1.21– As denúncias deverão ser formalizadas por escrito e ser protocoladas exclusivamente através do endereço eletrônico (e-mail) meto-

do.conselheirospva@hotmail.com.  

1.22- Apuradas e comprovadas às denúncias pela Comissão Especial Eleitoral, inclusive as ocorridas no dia do pleito, o candidato denunciado fica impedido de 

tomar posse.  

1.23– Não serão protocoladas ou recebidas as denúncias caso estejam ilegíveis.  

1.24– As denúncias realizadas em desacordo com o disposto nos subitens 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, não serão apreciadas pela Comissão Especial Eleitoral.  

 

 

 

 

 

                                                                        Primavera do Leste - MT, 22 de Novembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Creonice Pessoa dos Santos 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 
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EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 015/2021 

 

 

 

 

EDITAL N° 02.015/2021 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, através da Secretaria Municipal de Administração divulga o 

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DO RESULTADO PRELIMINAR para o PROCESSO DE SELEÇÃO DE 

BOLSA DE ESTAGIÁRIO, conforme as disposições do Edital n° 015/2021:  

 

 

1. DAS INSCRIÇÕES E DO RESULTADO: 

 

 

 

 

2. O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Primavera do Leste – MT, 22 de novembro de 2021.        

 

 

 

 

 

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

Portaria n° 043/2021 

 

 

 

 

Edvane Evangelista Dias 

Presidente da Comissão Permanente 

Organizadora de Processo de Seleção de Estagiários 

 

NUTRIÇÃO – 6 HORAS DIÁRIAS 

Inscrição Nome do Candidato Data Nasc. Sem. MÉDIA Colocação 

01 PÂMELA SCHENA 30/04/2002 4º 9,86 1° 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2021 

Processo Administrativo nº 2233/2021 

“Alienação de Imóvel” 

 

 

NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

O Município de Primavera do Leste – Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrava na Rua Maringá, n º 444, 

Centro, Primavera do Leste - MT, CEP 78.850-000, telefone (66) 3498-3333 Ramal 215, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, para 

quem possa interessar que realizará nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais legislações complementares, licitação na modalidade supracitada, do tipo MAIOR 

OFERTA, para venda de bens imóveis do seu patrimônio, mediante os termos desta Concorrência, como segue: 

 

 

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 

Dia: 23 de dezembro de 2021.  

Hora: 07h30min. 

Local: Prefeitura Municipal de Primavera do Leste no seguinte endereço: Rua Maringá, nº 444, Centro, na cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso. 

Auditório de Licitações. 

 

 

(1). OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

O objeto da presente concorrência é a alienação (venda) de lotes do Loteamento do Distrito Industrial Adivino Castelli do perímetro urbano do Município de 

Primavera do Leste – MT, sendo: 

Item nº 1 constituído pelos Lotes 01 e 02 da quadra 02, no Distrito Industrial Adivino Castelli,Lote 01 localizado  Rua Mozart Oliveira Melo, esq Rua Valdir Silva 

Witt  medindo 4.258,26m² (quatro mil duzentos e cinquenta e oito vírgula vinte e seis metros quadrados),Lote  02 localizado  Rua Mozart Oliveira Melo,medindo 

4.259,09m² (quatro mil duzentos e cinquenta e nove vírgula nove metros quadrados) , com área total de 8.517,35m² (oito mil quinhentos e dezessete virgula trinta e 

cinco metros quadrados);conforme descrições deste Edital e decreto nº 1.862 de 06 de dezembro de 2019, destinados à instalações de industrias e agroindústrias de 

médio e grande porte. 

 

 

 

Primavera do Leste - MT 22 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

Adriano Conceição de Paula 

Presidente da CPL 

 

 

PREGÃO / LICITAÇÃO 
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  PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2021 – SRP  

Itens Exclusivos ME/EPP - Lei Municipal 1.953/2021 

Processo nº 2339/2021 

(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 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOS-

PEDAGEM E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, 

VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 

DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICI-

PAIS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 03 de dezembro de 2021 

Hora: 07:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credencia-

mento. A abertura da etapa de lances opera a 

preclusão do direito de credenciamento e parti-

cipação 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” – “Edi-

tais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primave-

ra 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, 22 de novembro 2021 

 

 

Regiane Cristina da Silva do Carmo 

Pregoeira 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

EXTRATO DO DESPACHO DE SANÇÃO 

 

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021 

 

LICITANTE: OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ 

sob n° 33.256.924/0001-02. 

OBJETO DO CERTAME: Registro de preços para futura e eventual aquisi-
ção de Drone, Smartphone, Storage Nas, para atender as necessidades da  

secretaria municipal de agricultura e meio ambiente. 

DO ATO: Trata-se de sanção de SUSPENSAO TEMPORARIA PELO 

PERIODO DE 12 MESES, E MULTA DE 20% SOB O VALOR HOMO-

LOGADO aplicada à licitante qualificada acima, face os fundamentos cons-

tantes no Despacho de Sanção, o qual encontra-se disponível para consulta dos 
interessados neste Setor de Licitações. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87, I da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 7 

da Lei n° 10.520/2002, e edital do Pregão Eletrônico nº 072/2021. 

 

Primavera do Leste, - MT, 22 de novembro de 2021. 

 

 

Adriano Conceição de Paula 

Coordenador da Licitação 

 

 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 013/2021 

1º ADENDO MODIFICADOR 

OBJETO: concessão de autorização de uso a título precário e oneroso de espaço para exploração comercial da Praça de Alimentação, Bar e Brinquedos durante 

as Festividades de Fim de Ano e Réveillon, constantes do Calendário Cultural de Primavera do Leste – MT,  de acordo com as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

Onde se lê: 

EDITAL 

DATA DE SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES: A partir de: 19/11/2021, sendo que o processo permanecerá em aberto até as 13:00 horas do dia: 

25/11/2021. 

1.3. Os presentes eventos realizar-se-ão durante os dias 01 de dezembro de 2021 a 06 de fevereiro de 2022, na Praça de Eventos e Lago Municipal Vô Pedro Viana. 

2.3. Os interessados em participar dos Lotes nº 01 e 02 deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, a partir do das 07:00 horas do dia 19/11/2021 até as 

horas do dia 25/11/2021, no setor de Licitação na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste; 

8.3. O pagamento deverá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis anterior a data de abertura do evento, ou seja, até 29 de novembro de 2021. 

ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA 

3.2. A abertura dos envelopes do Lote 01 será realizado a partir do dia 19 de novembro de 2021, podendo ser prorrogado caso haja interesse da administração pública. 

3.4. A abertura dos envelopes do Lote 02 será realizada a partir do dia 19 de novembro de 2021, podendo ser prorrogado caso haja interesse da administração pública 

4.2.1. Prazo para pagamento 29/11/2021 

4.3.  O pagamento deverá ser efetuado antes do evento, para que seja emitido Alvará Especial de funcionamento; 

Lote  Evento  Prazo p/ pagamento 

Lote 1  PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO/ PARQUE DE DIVERSÕES XX/11/2021 

Lote 2 REVEILLON 2022 XX/12/2021 

 

Passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

DATAS DE SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES: Lote 01 - O processo permanecerá em aberto das 07:00 as 13:00 horas do dia 25/11/2021. Lote 

02 – O processo será realizado as 10:00 horas do dia 01/12/2021   

1.3. Os presentes eventos realizar-se-ão durante os dias 01 de dezembro de 2021 a 06 de fevereiro de 2022, na Praça de Eventos e 31 de Dezembro de 2021 a 01 de 
Janeiro de 2022 no Lago Municipal Vô Pedro Viana. 

2.3. Os interessados em participar do Lote nº 01 e 02 deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, sendo o Lote nº 01 das 07:00 as 13:00 horas do dia 
25/11/2021, e o Lote nº 02 às 10:00 horas do dia 01/12/2021, no setor de Licitação na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste; 

8.3. O pagamento deverá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis anterior a data de abertura do evento, ou seja, até 29 de novembro de 2021 para o Lote nº 01 e até o dia 07 de 

Dezembro de 2021. 

ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA 

3.2. A abertura dos envelopes do Lote 01 será realizada no dia 25/11/2021 das 07:00 as 13:00, podendo ser prorrogado caso haja interesse da administração pública. 

3.4. A abertura dos envelopes do Lote 02 será realizada no dia 01/12/2021 às 10:00, podendo ser prorrogado caso haja interesse da administração pública 

4.2.1. Prazo para pagamento 07/12/2021 

4.3.  O pagamento deverá ser efetuado antes do evento, para que seja emitido Alvará Especial de funcionamento; 

Lote  Evento  Prazo p/ pagamento 

Lote 1  PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO/ PARQUE DE DIVERSÕES 29/11/2021 

Lote 2 REVEILLON 2022 07/12/2021 

 

 

WANDERSON ALEX MOREIRA DE LANA 

Secretário de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude 
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ESTATUTOS 
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PORTARIA N.º 042/2021. 

 

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Idade à servidora Sra. Luiza Benedito Peroba”. 

 

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.º 103/2019, o disposto no art. 40, §1º, III, alínea “b” da Constituição Federal com redação dada pela 

Emenda Constitucional n.º 41/2003, c/c art. 12, inciso III, alínea “b” da Lei n.º 1.662 de 13 de dezembro de 2016, que rege a previdência do Município de Primave-
ra do Leste/MT, ATS conforme Lei Municipal n.º 704 de 20 de dezembro de 2001 que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos 

servidores públicos do poder executivo do Município de Primavera; 

 

Resolve: 

 

Art. 1º Conceder o benefício de aposentadoria por Idade à servidora Sra. Luiza Benedito Peroba, brasileira, portadora da cédula de identidade n.º 02799782 

SSP/MT, e CPF n.º 395.344.721-15, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Faixa Salarial 00005, Nível “G”, lotada na Secretaria de Municipal de Saúde, 
com carga horária de 40 horas semanais, matriculada sob n.º 1103/1 contando com 22 (vinte e dois) anos e 21 (vinte e um) dias de tempo de contribuição, com 

proventos proporcionais, calculados pela média aritmética simples, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2021.02.00027P, a partir da data de 

17/09/2021 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, 16 de setembro de 2021. 

 

 

 

Eraldo Gonçalves Fortes 

Diretor Executivo  

 

 

Homologo:            

 

 

Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 Republicado por ter saído incorreto na Edição Extraordinária 2055 de 21/09/2021. 
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