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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Processo nº 2391/2021
Ref.: Presencial nº 139/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
GEOPROCESSAMENTO, INCLUINDO RECOBRIMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO,
PERFILAMENTO EM LASER AEROTRANSPORTADO, PLANO DIRETOR DE
ENDEREÇAMENTO POSTAL, LEVANTAMENTO CADASTRAL, IMPLANTAÇÃO E
TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) E
ELABORAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
E QUANTIDADES ESTIMADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE
PRIMAVERA DO LESTE - MT.

1. BREVE RELATÓRIO

Trata-se de pedido de esclarecimento/impugnação ao edital do pregão
em epígrafe, formulado pela empresa BRACHIO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
LTDA. Inscrita no CNPJ sob o número 30.493.312/0001-45, domiciliada na Avenida
Marechal Deodoro, 383, Sala 3b, 1º andar, Araés, Cuiabá-MT, CEP 78.005-505,
neste ato representada pelo seu Socio Administrador Sr. Antonio Carlos da Silva
Junior, inscrito no CPF sob. O nº 920.207.711-87 e portador da Cédula de identidade
profissional junto a OAB/MT sob o nº 24.503b, no qual elenca 09 (nove) itens do
edital referente aos documentos de habilitação da empresa vencedora são
demasiadamente restritivos ou eivados de vícios, o que estaria frustrando o caráter
competitivo do certame, sendo certo que tal desiderato vai de encontro com a
legislação de regência.

As exigências técnicas que a licitante entende que frustram o
caráter competitivo do certame, são:
ITEM I - Necessidade de publicação dos aditivos modificadores no mesmo rigor
aplicado a publicação do edital nos temos da lei 8.666/1993.

ITEM II - Da influência do preço limite no processo de formação da proposta.
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ITEM III - Da modificação das regras para a realização da habilitação junto ao
processo de licitação.

ITEM IV - Da inexistência da descrição dos itens que deverão compor a proposta
descrita no anexo 2 no edital.

ITEM V - Da opção pela licitação pelo julgamento do menor preço por item.

ITEM VI - Da indicação do código de prestação do serviço junto ao tribunal de
contas do estado.

ITEM VII - Da disponibilidade dos arquivos em XML para a formulação da proposta
eletrônica.

ITEM VIII - Da prova de conceito.

ITEM IX - Os demais pontos contraditórios no edital.

Nessa esteira, impugna os itens supracitados solicitando a retificação
das referidas exigências do edital, uma vez que, como dito alhures, em seu
entendimento as exigências são inconstitucionais e violam igualmente as legislações
infraconstitucionais.

Em tempo, conforme ratificado adiante, a licitante protocolou a
impugnação no prazo legal, razão pela qual passo a decidir, com guarida nas razões
e fundamentos doravante expostos.

2. DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE

O pedido de esclarecimento/impugnação foi protocolado via correio
eletrônico através do e-mail licita3@pva.mt.gov.br, segunda-feira; 29/11/2021, às
09h18m00s, razão pela qual o mesmo é tempestivo, em observância ao que dispõe
expressamente o edital correspondente e as normas de regência vigentes.

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o
fizer em até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a sessão do
Pregão, ou seja, até o dia 29 de novembro de 2021 às 13h nas formas
supracitadas, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou
irregularidades que entende viciarem o mesmo;

5.3. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado (a) pelo setor responsável pela

mailto:licita3@pva.mt.gov.be
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elaboração do Termo de Referência, decidir, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, sobre a impugnação interposta, bem como prestar os esclarecimentos
na forma solicitada;

Portanto, recebo o pedido de esclarecimento/impugnação, por estar
preenchido os requisitos legais e protocolado tempestivamente.

3. DO MÉRITO

Antes de adentrar o mérito propriamente dito, destaco algumas
informações iniciais, de modo a esclarecer para a empresa Impugnante e todos os
demais licitantes sobre os questionamentos suscitados.

O presente processo de aquisição tem como objetivo contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos de geoprocessamento, incluindo
recobrimento aerofotogramétrico, perfilamento em laser aerotransportado, plano
diretor de endereçamento postal, levantamento cadastral, implantação e treinamento
de sistema de informações geográficas (sig) e elaboração de planta genérica de
valores, conforme especificações e quantidades estimadas no termo de referência e
demais anexos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Fazenda de Primavera do Leste - MT

A contratação dos serviços previstos neste instrumento convocatório
tem por objetivo a atualização do cadastro técnico municipal com conversão e ajuste
dos dados existentes, cadastramento e recadastramento de aproximadamente de
35.000 (trinta e cinco mil) unidades imobiliárias; reorganização da numeração predial;
implantação do Sistema de Informações Geográficas WEB para Gestão,
atualização e integração do cadastro técnico com a Cartografia Municipal;
Capacitação, Treinamento e assessoria para os técnicos da prefeitura envolvidos na
execução dos serviços e elaboração de Planta Genérica de Valores.

De arranque, destaco que os requisitos editalícios em debate são
Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, Lei Complementar nº 123/06, Decreto
Federal nº 7.892/13, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, alterações posteriores
e demais legislações aplicáveis) ao inverso do que alega a Impugnante este certame
não é regulamentado pelo decreto federal 3.555 de 08 de agosto de 2.000, que
define o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para a
aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da UNIÃO.

Sendo assim, iniciarei de forma pormenorizada e cristalina o
esclarecimento dos apontamentos relatados pela impugnante.
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ITEM I - Necessidade de publicação dos aditivos modificadores no mesmo rigor
aplicado a publicação do edital nos temos da lei 8.666/1993.

Explico.
Tal alegação é infrutífera; a síntese do 2° AVISO DE ALTERAÇÃO fora devidamente
publicada nos meios originários do certame:
DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 26 de Novembro de 2021 •
Edição 2106; (anexo)
E também no jornal de grande circulação estadual, qual seja JORNAL ESTADÃO
MATO GROSSO - 29 de Novembro de 2021; (anexo).

ITEM II - Da influência do preço limite no processo de formação da proposta.
Explico.

Erro material abrange inexatidões materiais e erros de cálculo, previstos no artigo
494, I do Novo CPC. São erros reconhecíveis, que apesar de ser necessária a
correção, não alteram o resultado do julgamento.

Tal retificação concretizou-se através do 1º Adendo modificador.

O erro material não invalida ou vicia o documento. Ele se estabelece quando for
possível identificar a que se refere e validar o ato, pela circunstância e contexto,
independentemente do equívoco;

Sendo assim, o erro material não é um vício de conteúdo do julgamento proferido,
mas sim da forma que foi exteriorizado.

ITEM III - Da modificação das regras para a realização da habilitação junto ao
processo de licitação.

Explico.
O 2º Adendo modificador vai de encontro ao apontamento da impugnante vez que
ampliou a possibilidade de participação ao retificar e agregar novos profissionais
aptos a auxiliar na confecção do prego;
Quanto ao adendo, Lei 8.666/93 em artigo 21 § 4º:

Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

Não houve alterações/retificações e quantidades e valores da proposta.
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ITEM IV - Da inexistência da descrição dos itens que deverão compor a proposta
descrita no anexo 2 no edital.

Explico.
Edital item 1.2:

A licitação será composta de UM ÚNICO ÍTEM, conforme tabela constante no
Termo de Referência elaborado pela Central de Compras da Prefeitura
Municipal;(gn)

O descritivo do ÚNICO item encontra-se disponível no Anexo I “Termo de
Referências”;
Ratifico que a proposta de preços deverá ser apresentada através de Carta de
Apresentação de Proposta, podendo ser adotado o modelo do Anexo II, devendo
ser datilografada ou impressa por processo eletrônico, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada pelo titular ou representante legal, com data de emissão e
ainda conter obrigatoriamente todos os requisitos abaixo, sob pena de
desclassificação:

ITEM V - Da opção pela licitação pelo julgamento do menor preço por item.
Explico.

Edital item 1.2:
A licitação será composta de UM ÚNICO ÍTEM, conforme tabela constante no
Termo de Referência elaborado pela Central de Compras da Prefeitura
Municipal;(gn)

ITEM VI - Da indicação do código de prestação do serviço junto ao tribunal de
contas do estado.

Explico.
O código 52110 – “SERVIÇO DE GEOPROCESSAMENTO” é de natureza genérica
e interna desta municipalidade, e obrigatoriamente está vinculado ao CATMAT, sem
tal vinculo não há possibilidade de sua criação.

ITEM VII - Da disponibilidade dos arquivos em XML para a formulação da proposta
eletrônica.

Explico.
O XML é um facilitador na inserção da proposta eletrônica no sistema; por se tratar
de apenas 01 único item, poder-se-á utilizar o modelo de carta de apresentação de
proposta ou o anexo II;
Portanto se a licitante poderá apresentar tão somente a proposta física; a qual será
aceita e cadastrada manualmente no sistema de lances.

ITEM VIII - Da prova de conceito.
Explico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

6

Anexo I “Termo de Referências” item 7. REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO -

PROVA DE CONCEITO

Subitem 7.1. Após análise da documentação (habilitação), deverá apresentar a
solução ofertada aos representantes da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-
MT

7.2. A declaração de vencedora do certame fica condicionada à execução e

aprovação da prova de conceito, consistindo está na comprovação, pela licitante, de

que a solução ofertada atende aos mínimos requisitos técnicos e funcionais

obrigatórios exigidos e descritos no Edital.

7.3. Verificando-se, no curso da análise, o não atendimento de requisitos

obrigatórios estabelecidos no Edital, a proposta será desclassificada e na sequência,

será chamada a segunda colocada e, assim sucessivamente, até que seja declarada

a vencedora do certame.

ITEM IX - Os demais pontos contraditórios no edital.
Explico.

1) Procede tal afirmativa:
28.10. A Cópia do Edital do Pregão Presencial nº 080/2021 e de seus Anexos
poderá ser obtida pelo site: www.primaveradoleste.mt.gov.br (Ícone:
“CIDADÃO - Editais e Licitações”);

2) Infrutífera a afirmativa; favor leia pagina 30 do edital “XXV – DO
PAGAMENTO”

Portanto, recebo a presente impugnação e indefiro-as integralmente
e mantenho a sessão pública agendada para que seja realizada a abertura e
análise das propostas, de forma a não prejudicar o regular andamento do certame,
pelas razões acima expostas.

Informo aos demais licitantes que todos os documentos referente a
presente Impugnação encontram-se devidamente arquivados na forma física e digital,
podendo ser acessado na íntegra por qualquer interessado, através da plataforma
de licitações LICITANET (https://www.licitanet.com.br/index.html) ou realizando
formalização de pedido encaminhado ao e-mail: licita3@pva.mt.gov.br.
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Posto isso, dê-se ciência ao Impugnante e todos os demais licitantes, uma
vez que, entendo estarem devidamente esclarecidas as questões suscitadas e
igualmente resolvida as questões referentes a impugnação dos itens.

Primavera do Leste (MT), terça-feira, 30 de novembro de 2021.

Atenciosamente,

Regiane Cristina da Silva do Carmo
Pregoeira

*ORIGINAL ASSINADO NOS AUTOS DO PROCESSO FÍSICO
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PREGÃO / LICITAÇÃO 

2º AVISO DE ALTERAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2021 – SRP 

Ampla Participação  

Processo nº 2391/2021 

 

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

conhecimento dos interessados em participar da licitação supracitada, que 

houve alteração significativa no Edital, informa-se que o teor da alteração 
se encontra disponível no documento “2º Adendo Modificador”, disponí-

vel em nosso site. 

Em virtude da alteração NÃO impactar na formulação da proposta; a data 
para abertura da(s) proprosta(s) e o local da disputa permanece inalterado. 

 
As demais cláusulas e anexos do instrumento convocatório permanecem 

inalterados.  

  
Os demais arquivos encontram-se à disposição dos interessados no site 

www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone: EMPRESA – Editais e Licitações. 

 
Primavera do Leste - MT, quinta-feira, 25 de novembro de 2021. 

 

 
Regiane Cristina da Silva do Carmo 

Pregoeira 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 135/2021 
Processo nº 2225/2021 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público, 
para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do 

Pregão nº 135/2021 - do processo de compra nº 2225/2021 referente ao  

registro de preço para contratação de empresa especializada em locação de 
ônibus, incluso motorista, combustíveis e possíveis manutenções, para dispo-

nibilização de serviços de transporte público dentro do município de Primave-

ra do Leste, em atendimento ao termo de ajustamento de conduta - TAC 
017/2021. sob o critério menor preço por lote, cujo resultado é o seguinte: 

sagra-se vencedor(as) a(s) empresa(s) para o(s) lote(s) licitado(s) - LOTE 1: A 
EMPRESA AVAL NEG. E INTERMEDIACOES - EIRELI NO VALOR 

FINAL DE R$790926.73(setecentos e noventa mil e novecentos e vinte e seis 

reais e setenta e três centavos) .       
   

Primavera do Leste – MT, sexta-feira, 05 de novembro de 2021. 

 
 

Adriano Conceição de Paula 

*Pregoeiro 
 

*original assinado nos autos do processo. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2021 

Ampla Participação 

Processo nº 2341/2021 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 10.024/19 e subsidiariamen-

te, pelas Leis nº 8.666/93, Nº 9.784/99, lei Municipal nº 1.953/2021, 
LC 123/06 e suas alterações e demais legislação complementar). 

Tipo: “MENOR PREÇO POR ITEM” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 

EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA 

MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE USO 

ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR, FRACASSA-

DOS NO PROCESSO ANTERIOR, OBJETIVANDO 

SUPRIR ÀS NECESSIDADES DOS CONSULTÓ-

RIOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE SAÚDE 

MUNICIPAIS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES 

Dia: 09 de dezembro 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) 

Horá-

rios: 

Das 07:00 às 13:00 – Horário local. 

LO-

CAL: 

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 - MT, 26  de novembro de 2021. 

 

 

Regiane Cristina da Silva do Carmo 

Pregoeira 

 

 

TERMO DE REVOGAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2021   

PROCESSO Nº 2422/2021 

 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, torna 

público para conhecimento dos interessados que a licitação supracitada tendo 

como objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA 

A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO COM 

“FOGOS DE BAIXO RUÍDO”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E 

JUVENTUDE, de acordo com a Súmula 473 do STF, e artigo 49 “caput” da 

Lei 8.666/93, resolve: REVOGAR em todos os seus termos, por interesse 

público e da administração, o processo licitatório tombado sob o nº 

2422/2021, Pregão Eletrônico 154/2021. 

 

 

Primavera do Leste- MT, sexta-feira, 26 de novembro de 2021. 

 

  

 

 

*Leonardo Tadeu Bortolin 

Prefeito Municipal 

 

*Original assinado nos autos do processo. 
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www.estadaomatogrosso.com.br

JORNAL ESTADÃO MATO GROSSO
CUIABÁ, SÁBADO a SEGUNDA-FEIRA, 27 a 29 de NOVEMBRO de 2021

Segunda a Sexta: 6:30h às 20h
Sábado: 6:30h às 16h
Domingo: 7h às 15h

(65) 3901-4700

CENTRAL DE 
ATENDIMENTO

(65) 99210-0032

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO DE DEVEDORES  DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FAZENDA
MARIKAI – TOTAL ÁREA DE 410,00 há - Município de Sorriso/MT

O LEILOEIRO OFICIAL JOSÉ VALERO SANTOS JÚNIOR, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 809, devidamente autorizado pelo credor fiduciário SYNGENTA
PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPF sob nº 60.744.463/0001-90, e estabelecida na Avenida das Nações Unidas, 18.001, 2º andar, Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04795-900, torna pública público o Leilão de alienação fiduciária, bem como de intimação dos DEVEDORES FIDUCIÁRIOS e cientificação de terceiros
interessados, para venda de imóvel garantido fiduciariamente nos termos do artigo 27 e parágrafos, da Lei nº 9.514/1.997 c/c Decreto-Lei nº 70/1.966 e, com base na matrícula nº 42.059 do
C.R.I de Sorriso/MT, conforme Escritura Pública de Alienação Fiduciária, devidamente registrada no Livro Protocolo Geral, sob nº 01, as fls. 018, sob nº 307, datado de 10/12/2018, no Tabelionato
de Notas de Amaporã-Paraná, na qual figura como PROMISSÁRIA CESSIONÁRIA/DEVEDORA FIDUCIANTE SILVIA JULIANA LANGER, brasileira, maior, divorciada, portadora do RG: 1.416.578-
3-SSP/MT e inscrita no CPF nº 988.225.431-49, residente na Rua A, 751, Bairro Vitória Régia, na cidade de Sinop/MT, o Credor Fiduciário concedeu um crédito no valor principal de R$ 22.425.683,00
(vinte e dois milhões quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e três reais). CONSOLIDAÇÃO E DATAS: Torna-se público ainda, que imóvel abaixo descrito, se encontra
consolidada a propriedade em nome da credora fiduciária SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA e será levado a PÚBLICO LEILÃO, para venda no dia 30 de novembro de 2021,
com abertura às 08:00h e encerramento às 17:30h, no sítio eletrônico da Gestora de Leilões Iniciativa BR (www.iniciativabr.com), em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual
ou superior a avaliação R$ 22.425.683,00 (vinte e dois milhões quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e três reais). Caso não haja licitante seguir-se-á interruptamente
SEGUNDO LEILÃO, que fica desde já designado nos termos do § 1 do art. 27 da lei 9.514/97 seu encerramento para o dia 20 de dezembro de 2021 às 17:30h (todos os horários de Brasília),
em mesma forma e local, com lance mínimo igual ou superior a dívida atualizada de R$ 49.465.247,65 (quarenta e nove milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta
e sete reais e sessenta e cinco centavos). DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Matrícula 42.059 do Serviço Registral do 1º Ofício da Comarca de Sorriso/MT: “Um imóvel de terreno rural, denominado
“lote Silvia”, situado no Loteamento Telles Pires, no Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, com área de 137,5640 há (cento e trinta e sete hectares, cinquenta e seis ares e quarenta centiares)
e os seguintes limites e confrontações: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-06, situado no limite do Lote nº 18, deste, segue confrontando com o Lote nº 18 com o azimute de 122º00’00’’
e distância de 1.220,76 metros, até o vértice M-07, situado no limite do Lote nº 18 com o Lote Augusto, deste, segue confrontando com o Lote Augusto, proprietário Augusto Sebastião Galdino com
o azimute de 212º00’00’’ e distância de 1.057,45 metros, até o vértice M-08, situado no limite Lote Augusto com o limite do Rio Telles Pires; deste, segue confrontando com o Rio Telles Pires com vários
rumos e distâncias de 874,12 metros, até o vértice M-05, situado no limite do Rio Telles Pires com o limite do Lote nº 19; deste, segue confrontando com o Lote nº 19, proprietário Henrique da Costa
Netto, com o azimute de 11º52’47’’ e distância de 1.786,60 metros, até o vértice M-06, ponto inicial da descrição desse perímetro. Cadastro: CCIR 2006/2007/2008/2009 – código do imóvel rural:
901.270.002.615-0; denominação: Fazenda Marikai; área total: 410,4000 há; classificação fundiária: média propriedade produtiva; última atualização: 08/11/2002; localização: L N 19 Estra. Tropical
Lot. Teles Pir.; Munícipio: Sorriso – UF: MT; módulo rural: 70,0948 há; nº de módulos rurais: 5,27; módulo fiscal: 90,0000 há; nº de módulos fiscais: 4,5600; FMP: 4,0000 há. OBSERVAÇÕES: Os
leilões serão realizados no sítio eletrônico da Iniciativa BR (www.iniciativabr.com). A descrição detalhada dos imóveis, os laudos de avaliações e matrículas devidamente atualizadas estão
disponíveis no site do Gestor de leilões. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra, caso o imóvel esteja ocupado, a desocupação será por
conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. PAGAMENTO: O arrematante pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o
valor de arremate, ambas em 24 horas após o encerramento dos leilões e diretamente na conta do Credor e Leiloeiro, qualquer proposta que não seja lançada ao portal deverá ser encaminhada
exclusivamente ao Leiloeiro através do e-mail valerojr@iniciativabr.com, sendo estas condicionadas à apreciação do credor fiduciário. A escritura de venda e compra será lavrada em até
60 dias da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro
de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Conceder-se-ão todos os devedores fiduciários acima intimados com a devida publicação deste edital, 17 de novembro de 2021, Sorriso/MT.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo do Edital: 20 Dias. EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES. 
PROCESSO n. 1014875-51.2020.8.11.0041. Valor da causa: R$ 100.080,20. ESPÉCIE: [Locação de Móvel]-
>EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). EXEQUENTE: RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI – 
EPP. Endereço: AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 212, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 
78043-300. EXECUTADO: CRISTÓVÃO NUNES REZENDE, brasileiro, casado, portador do CPF nº 016.590.169-
16, residente na Rua Mario Abraão Nassarden, nº 150 no Bairro Cristo Rei na cidade de Várzea Grande, CEP nº 
78.118-040. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO, acima qualificado(s), atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como 
para para no prazo de 03 (três) dias pagar a dívida (artigo 829, CPC), dando-lhe ciência de que o prazo para 
oferecimento de embargos será de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do mandado de citação, 
independentemente de penhora (artigo 914 e artigo 915, ambos do CPC), conforme documentos vinculados 
disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de execução movida por 
RENTALIS – LOCADORA DE MAQUINAS EIRELLI, contra CRISTOVÃO NUNES REZENDE, CPF nº 016.590.169-16, 
execução movida em face de contratos de locação de 
maquinário – Contrato 218 firmado em 11 de novembro de 2019; Contrato 216 firmado em 11 de novembro de 2019; 
Contrato 221 Firmado em 13 de Dezembro de 2019; Contrato 226 firmado em 01 de fevereiro de 2020. Houve emissão 
de faturas de nº 584; 589; 595 e 596, as quais não foram adimplidas até o momento. A inicial foi distribuída com o valor 
de R$ 112.139,23 (Cento e doze mil cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos). DESPACHO/ DECISÃO: Proc. 
1014875-51.2020 (C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA interposta por 
RENTALIS – LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI – EPP em desfavor de CRISTOVÃO NUNES REZENDE, 
objetivando a satisfação de crédito oriundo de contrato de prestação de serviço no valor de R$ 100.080,20 (cem 
mil e oitenta reais com vinte centavos) atualizados no Id.31445799 (R$112.139,23), com pedido de tutela de 
urgência cautelar de arresto e expedição de certidão premonitória, onde a parte executada, não foi citado da 
decisão liminar lançada no Id 31458837, por não ter sido localizado nos endereços indicados nos autos. A 
parte exequente requer nos autos a citação do executado, por edital. No caso, a parte executada foi procurada 
em mais de 08 (oito) endereços, sem obtenção de êxito, com tentativas de citação por AR; E-mail; mandado; e 
por hora certa, conforme se verifica nos id(s) 38523772; 39135576; 41148107; 42289471; 56812140; 65452832 e 
66175271. Pois, bem, o pedido de citação por edital pressupõe o esgotamento pelo autor, das tentativas 
possíveis para localização da parte requerida ao teor das disposições contidas nos artigos 256, incisos I e II, 
257, inciso I, e do art. 258, todos do Código de Processo Civil. Dessa forma, estando no caso, esgotados os 
meios disponíveis para localização da parte executada, presente, a hipótese prevista no § 3º, do artigo 256 do 
CPC, sendo perfeitamente cabível a citação deste por edital. Posto isso, defiro o pedido formulado no id 
57277029, cite-se o executado CRISTOVÃO NUNES REZENDE, da decisão lançada no id 31458837, conforme 
preconiza o artigo 829, do CPC, com prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o artigo 256, incisos I e II do 
CPC, constando a advertência do art. 257, inciso IV do CPC. Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo 
artigo 257 do CPC. Decorrido o prazo do edital, e não havendo manifestação, diga a parte exequente em cinco 
dias, após, voltem-me os autos conclusos, para nomeação de Curadora Especial, nos termos do que dispõe o 
artigo 72 do CPC. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data da assinatura digital. Yale Sabo 
Mendes Juiz de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
REYNALDO BOTELHO DA 
FONSECA ACCIOLY JUNIOR, digitei. CUIABÁ, 16 de novembro de 2021. 
(Assinado Digitalmente) 
Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 020/2021
A Prefeitura Municipal de Alto Taquari, através de sua 
Pregoeira e equipe de apoio no uso de suas atribuições legais, 
torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL 
N° 020/2021, cujo certame se deu início às 07h35min (Horário 
MT), do dia 18/11/2021, sagrou-se vencedor o proponente: A K 
DE S MACIEL – 20.733.621/0001-91, com o valor de R$ 
65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais). A licitação foi realizada 
pela modalidade Pregão Presencial, com certame homologado 
em 23 de Novembro de 2021.
Alto Taquari – MT, 23 de Novembro de 2021.

Thais Regina Bender de Souza
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
AVISO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma 
do prédio da Escola Dom Bosco – Construção do depósito e 
quadra poliesportiva. Concorrência Pública nº 01/2021. A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, designada pela 
Portaria nº 18.085 de 04 de novembro de 2021, torna público o 
INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela empresa 
CONNECT FAST CONSTRUÇÕES EIRELI,  CNPJ: 
09.551.402/0001-59, conforme o Parecer Jurídico (páginas 
662 a 663). Sendo assim, continua as empresas abaixo 
HABILITADAS para o Processo Licitatório em questão. 1 - A S 
CONSTRUTORA LTDA – ME, CNPJ: 22.618.893/0001-76 – 
HABILITADA; 2 - CONNECT FAST CONSTRUÇÕES EIRELI – 
EPP, CNPJ: 09.551.402/0001-59 - HABILITADA; 3 - 
INLASGES ENG. E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ: 
00.584.515/0001-86 – HABILITADA. Fica marcada a 
realização da sessão de abertura dos envelopes 02 – Proposta 
de Preços para o dia 30 de novembro as 08:00 horas e 30 
minutos, horário de Brasília.
Barra do Garças, 26 de novembro de 2021.

Antônio da Silva Neto
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 046/2021
A Prefeitura de Barra do Garças / MT, por meio do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas 
atribuições, torna público o resultado da seguinte modalidade: 
Pregão PRESENCIAL (SRP) 046/2021. Objeto: FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-
FABRIGADAS DE CONCRETO ARMADO (ADUELAS) 
ATENDENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS DO 
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT. Empresa 
Vencedora: L. A. SOLTO LTDA - EPP CNPJ: 37.445.132/0001-
37. Demais informações no Setor de Licitação, bloco I, Rua: 
Carajás, n° 522, Centro, Barra do Garças – MT. Fone: 
0XX.66.3402.2000 – Ramal – 2045.

Antônio da Silva Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

26/11/2021

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 55/2021/DPMT

A PREGOEIRA OFICIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
nomeada pela portaria nº 01223/2021/DPG, publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de 
outubro de 2021, TORNA PÚBLICO a abertura da seguinte licitação: MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Procedimento: 5992/2021 - Defensoria 
Pública. Pregão Eletrônico n. 55/2021. Data da sessão pública: 13/12/2021; Horário 14:00h 
(horário de Brasília); Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br. Objeto: FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 
GROSSO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE INTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. Locais para acesso ao Edital: A) Sítio da Defensoria 
Pública do Estado: www.defensoriapublica.mt.gov.br; B) E-mail: pregoeiros@dp.mt.gov.br ou C) 
Sede Administrativa DPMT: situada na Rua 02, esquina com a Rua C, Setor A, Quadra 04, Lote 04, 
Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, CEP: 78.049-912 – horário: 12:00 às 18:00, telefone 
(65) 99917-8318. Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.

Renata Leite Jansons
Pregoeira Oficial da Defensoria Pública

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2021/DETRAN/MT
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma 
da 47ª Ciretran de Vila Rica - MT. Recebimento dos envelopes: 
de 29/11/2021 até 17/12/2021 (HORÁRIO DE EXPEDIENTE). 
Data e horário para credenciamento: 17/12/2021 das 
08h30min às 09h00min (HORÁRIO LOCAL). Sessão de 
Abertura: 17/12/2021 a partir de 09h01min (HORÁRIO 
LOCAL). Local da sessão pública de disputas: Sala de 
Reuniões da Presidência do DETRAN/MT, situado à Av. Dr. 
Hélio Ribeiro, nº 1.000, Centro Político Administrativo, 
Cuiabá/MT, CEP 78.048-910. Retirada do Edital: O Edital e o 
Projeto Básico completo estarão à disposição dos 
interessados mediante solicitação pelo e-mail abaixo, no Portal 
T r a n s p a r ê n c i a  d o  D E T R A N / M T : 
h t t p s : / / w w w . d e t r a n . m t . g o v . b r / w e b / d e t r a n -
transparencia/tomada-de-precos, no Portal da SEPLAG: 
http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/ ou ainda por solicitação 
realizada diretamente a esta Coordenadoria de Aquisições e 
Contratos do DETRAN/MT. Informações: Telefone: (65) 3615-
4757/4791, e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br.
Cuiabá/MT, 26 de novembro 2021.

Max de Moraes Lucidos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DETRAN/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

PARA REGISTRO DE PREÇO N° 036/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, 
Estado de Mato Grosso, designado pela Portaria nº. 18.025 
/2021; torna público o resultado da sessão que se realizou na 
data de 08/10/2021, licitação na modalidade de Pregão 
Presencial para Registro de Preço nº. 036/2021, que teve como 
vencedora a empresa: GDB COMERCIO E SERVIÇOS - 
EIRELI, CNPJ: 23.813.386/0001-56.
Barra do Garças / MT, 26 de novembro de 2021.

Willer Alves Sirqueira
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de VEÍCULO 
MISTO, DE CARGA LEVE E PASSAGEIRO, TIPO PICK-UP, 
ZERO KM, conforme condições, especificações, quantidades 
e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Edital e 
todos seus Anexos, conforme condições, especificações, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, Edital e todos seus Anexos. Data: 09/12/2021. 
Hora: ÀS 09h30min - (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). Edital e 
informações no horário de expediente (07:00 às 13:00), pelo 
site www.domaquino.mt.bov.br, no PORTAL LICITANET – 
Licitações Eletrônicas – licitanet.com.br, pelos fones (0xx66) 
3451-1202/1299, ou e-mail: licitacaopmda@gmail.com.
Dom Aquino-MT, 26 de novembro de 2021.

Wanusa Soares Alves
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 007/2021
O Município de Figueirópolis D'Oeste, por intermédio de seu 
Pregoeiro, comunica aos interessados que será ABERTA a 
licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 
007/2021, nos termos da Lei 8666/93 e alterações posteriores, 
decreto nº 10.024/19 e Lei 10.520 no dia 10 de dezembro de 
2021 às 09h00min (horário de Brasília) Objeto: “Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de equipamentos para 
o laboratório da unidade de saúde de Figueirópolis D'Oeste-
MT” cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital e 
seus anexos. Os interessados no Edital poderão retirá-lo pelo 
Site LICITANET Licitações Eletrônicas (www.licitanet.com.br).
Figueirópolis D'Oeste - MT, 26 de novembro de 2021.

José Gomes Filho
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
TIPO DE ALTERAÇÃO: 1° TERMO ADITIVO

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 251/2021
PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 089/2021
CONTRATADO: EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES 
LTDA. MOTIVO DO ADITIVO: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO. OBJETO: Aquisição de Emulsão Asfáltica E 
CAP 30/45 (Cimento Asfáltico de Petróleo) que será utilizado 
em manutenções diversas de pavimentação no Município de 
Lucas do Rio Verde-MT.

Alan Togni
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
2° AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 139/2021 - SRP
AMPLA PARTICIPAÇÃO - PROCESSO N° 2391/2021

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, torna 
público e para conhecimento dos interessados em participar da 
licitação supracitada, que houve alteração significativa no 
Edital, informa-se que o teor da alteração se encontra 
disponível no documento “2º Adendo Modificador”, disponível 
em nosso site. Em virtude de a alteração NÃO impactar na 
formulação da proposta; a data para abertura da(s) 
proprosta(s) e o local da disputa permanece inalterado. As 
demais cláusulas e anexos do instrumento convocatório 
permanecem inalterados. Os demais arquivos encontram-se à 
d i s p o s i ç ã o  d o s  i n t e r e s s a d o s  n o  s i t e 
www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone: EMPRESA – Editais e 
Licitações. Primavera do Leste - MT, quinta-feira, 25 de 
novembro de 2021.

Regiane Cristina da Silva do Carmo
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 149/2021

AMPLA PARTICIPAÇÃO - PROCESSO N° 2341/2021
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 10.024/19 e 
subsidiariamente, pelas Leis nº 8.666/93, Nº 9.784/99, lei 
Municipal nº 1.953/2021, LC 123/06 e suas alterações e 
demais legislação complementar). Tipo: “MENOR PREÇO 
POR ITEM”. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA 
M A N U T E N Ç Õ E S  D E  E Q U I PA M E N TO S  D E  U S O 
ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR, FRACASSADOS NO 
PROCESSO ANTERIOR, OBJETIVANDO SUPRIR ÀS 
NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS PERTENCENTES 
ÀS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. SESSÃO PÚBLICA 
PARA DISPUTA DE LANCES. Dia: 09 de dezembro 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 local. LOCAL: Rua Maringá, 444 
– Centro – Primavera do Leste – MT (Sala do Setor de 
Licitações). RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET. Retire 
o  E d i t a l  a c e s s a n d o  a  p á g i n a 
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 do Anexo VIII deste 
Edital, para eventuais informações aos interessados, quando 
necessário. Primavera do Leste - MT, 26 de novembro de 2021.

Regiane Cristina da Silva do Carmo
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SADHPD

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO/SRP N° 052/2021/PMC

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – 
SADHPD, neste ato representada pela Pregoeira designada 
pela Portaria SMGE nº 231/2021 torna público, para 
conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 052/2021/PMC, processo 
administrativo nº 074.299/2021, que tem por objeto 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS 
DIVERSOS,  DE ACORDO COM A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 
CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS”, foi SUSPENSA para 
responder os QUESTIONAMENTOS e REANÁLISE do 
TERMO DE REFERÊNCIA, bem como o EDITAL E SEUS 
ANEXOS. A nova data para reabertura do certame será 
divulgada oportunamente. CONTATO: Secretaria Adjunta 
Especial de Licitações e Contratos/Secretaria Municipal de 
Gestão – SAELC/SMGe, Tel. (65) 3645-6156 E-mail: 
licitacoes@cuiaba.mt.gov.br, de Segunda a Sexta-feira, das 
08:00 às 18:00 horas (Cuiabá-MT).
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.

Carlene de Paula Silva - Pregoeira
Visto: Agmar Divino Lara de Siqueira

Secretário Adjunto Especial de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020
Objeto: Concessão de aditivo de quantitativos ao referido 
contrato, no valor de R$ 109.013,70 (cento e nove mil treze 
reais e setenta centavos), com percentual equivalente a 6,53% 
(seis inteiros e cinquenta e três décimos por cento) sobre o 
valor inicial do contrato atualizado, tendo em vista o aumento 
dos quantitativos de serviços não previstos na planilha de 
especificações do contrato originário, conforme parecer 
técnico do engenheiro do Município. Contratado: TITANIUM 
ENGENHARIA EIRELI. Fundamentos: Art. 65, inciso I, alínea 
“b”, da Lei nº 8.666/1993 e cláusulas contratuais. Nova 
Brasilândia/MT, em 16 de novembro de 2021. Assinaturas: 
Contratante, Contratado e testemunhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 029/2021

RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Sr. Miguel Vaz 

Ribeiro, torna público, que tendo concordado com a justificativa 

apresentada pelas secretarias municipais e parecer jurídico 

favorável no processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 

029/2021 para Contratação de Serviços de Cartório para Custa 

e Emolumentos com a empresa Cartório do 1º Oficio de Lucas 

do Rio Verde, CNPJ 06.148.534/0001-46, no valor de R$ 

30.200,00 (trinta mil reais e duzentos reais), para atender as 

necessidades e conveniência as Secretaria Municipais, em 

conformidade com as disposições da presente inexigibilidade 

de licitação, com fulcro nas disposições do art. 25 da Lei 

8.666/93, RATIFICA a justificativa apresentada e autoriza a 

contratação referida.

Lucas do Rio Verde-MT,26 de Novembro de 2021.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

anuncie
CONOSCO

(65) 3023-5151

(65) 3365-1187

ANUNCIE
AQUI!

EDITAIS


