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PODER EXECUTIVO
EDITAIS
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO ACE/ACS Nº 001/2019
Edital de Convocação ACE/ACS nº. 028, de 18 de março de 2022.

ANEXO I
DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE

LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da
Constituição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e
suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 e
Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores alterações.

Considerando o Ofício nº 0332/2022/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Processo Seletivo
Público 001/2019 para o cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

Resolve,
1. Convocar o(a) candidato (a) relacionado (a) no quadro “1”, classificado(a)
no Processo Seletivo Público 001/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital de homologação nº 16.001/2019, a comparecer no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta
Cidade, no horário das 07:00 às 11:00, para providências quanto à nomeação
e posse, em conformidade o que dispõe a legislação.
1.1. O candidato deverá apresentar os documentos constante do Anexo I;
1.2. Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item
17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames
médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando data
e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66) 34983333 ramal 238;
2. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação
prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.
Quadro 1
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
INSC.
NOME
22

EDINA DA SILVA ARAUJO

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

ACE E ACS

1.
2.
3.
4.

2 fotos 3x4 recente;

5.

Fotocópia Comprovante
PIS/PASEP;

6.

Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento ou averbação, se houver; *

7.

Fotocópia do Comprovante de Escolaridade/prérequisitos exigidos para o cargo; *

8.
9.
10.

Certidão de Quitação Eleitoral;

11.

Fotocópia do RG, CPF e PIS/PASEP (se houver)
do cônjuge;

12.
13.
14.

Fotocópia do CPF do pai e da mãe;

15.

Fotocópia da Carteira de vacinação para filhos
menores de 14 anos;

16.

Comprovante de abertura de conta, em agência
bancária na qual a Prefeitura de Primavera do
Leste – MT mantém convênio para pagamento de
créditos salariais;

17.

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

18.
19.
20.

Exames Médicos, conforme Anexo II;

21.

Declaração de bens e valores que constituem seu
patrimônio e de seus dependentes – Anexo V;

22.

Questionário para avaliação da capacidade de
saúde física e mental – Anexo VI;

23.

Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º
e 2º grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu nos últimos 05 anos;

24.

Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º
e 2º grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos últimos 05 anos;

25.

Outros que estiverem presentes no edital do
Concurso.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 18 de março de 2022.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

Fotocópia da Cédula de Identidade; *

Fotocópia do CPF; *
Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de
identificação do trabalhador frente e verso);
de

inscrição

no

Comprovante de endereço atualizado;
Fotocópia do Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa do Serviço Militar (se do sexo
masculino);*

Fotocópia do CPF dos filhos dependentes;
Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos
menores de 18 anos;

Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III;
Declaração de que não foi demitido por justa
causa – Anexo IV;

* Documentos deverão ser autenticados em cartório.
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ANEXO II
DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
ACE E ACS
1.

Hemograma completo (com plaquetas);

2.

Classificação de Grupo Sanguíneo e fator
RH;

3.

Glicemia (em jejum);

4.

HBsAg;

5.

Anti HBc Total;

6.

Gama GT (gama glutinal transferase)
TGO – TGP;

7.

Anti HAV – IgM, IgG;

8.

Anti HCV;

9.

Ureia e Creatinina;

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA
Eu,_____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de ______________________________________________ do
Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE
NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da
administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a
nenhum processo dessa natureza.
DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação
prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa,
gerando as conseqüências previstas em lei.

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante

10. Urina I;
11. Protoparasitológico;

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

12. Raio X de Tórax (com laudo);
13. Raio X de Coluna Lombo-Sacra (com
laudo);
14. Colpocitologia Oncológica (somente para o sexo feminino);
15. Mamografia (para mulheres a partir dos
50 anos);
16. Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, se patológica definir o grau);

Eu,_________________________________________, abaixo assinado,
portador(a) do RG n°_________________________, e do CPF sob o n°
________________________, DECLARO(A) para fins de posse no cargo
de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais
pertinentes que:
a) [ ] Não possuo bens e valores patrimoniais.
b) [ ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro
abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro,
títulos, ações ou qualquer bens e valores patrimoniais localizados no País ou
Exterior).

17. Teste das Pirâmides Coloridas Pfister.
DISCRIMINAÇÃO DO BEM

VALOR (R$)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS
E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
Eu,____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n°
____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA
NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração
Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de
Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e
XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988.

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge,
companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência
econômica do declarante.
Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações prestadas
poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as
conseqüências previstas na legislação vigente.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
_______________________________________
Declarante

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável com a carreira em que tomará posse.
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua
vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de
2001.
DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

ANEXO VI
QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO
DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL
Senhor(a) Candidato(a)
Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade fática.
Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais.
Em caso de informações falsas será apurada em data oportuna, através
de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e
criminal.

DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida.
Nome:
Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________

Idade:

Sexo: ( ) F ( ) M

RG:

________________________________________________
Assinatura

Responda as perguntas abaixo:

Cargo:
CPF:
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1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):
2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou especialista)
para verificar os sintomas?
( ) Nunca ( ) Nos últimos 2 anos ( ) Nos últimos 5 anos ( ) Não sei
3) Está em uso de medicamentos nos últimos 30 dias? ( ) sim ( ) não
Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por quanto
tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado.
4) Faz tratamento de saúde fora do domicilio? ( ) sim ( ) não
Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:
5) Você já foi internado em hospital?
Quando e porque?

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO ACE/ACS Nº 001/2019
Edital de Convocação ACE/ACS nº. 029, de 18 de março de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da
Constituição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e
suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001
e Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores alterações.
Considerando o Ofício nº 0405/2022/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria
Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Processo Seletivo
Público 001/2019 para o cargo de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

( ) Sim ( )Não

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) As vezes

Qual?

7) Você apresenta alguma deficiência física?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
8) Você já se envolveu em acidentes?
( ) Sim ( ) Não
Qual?

Resolve,

1. Convocar os(as) candidatos (as) relacionados (as) no quadro “1”, classificados(as) no Processo Seletivo Público 001/2019, de acordo com a ordem de
classificação do edital de homologação nº 16.001/2019, a comparecer no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital,
na Coordenadoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá,
444, Centro, nesta Cidade, no horário das 07:00 às 11:00, para providências
quanto à nomeação e posse, em conformidade o que dispõe a legislação.
1.1. O candidato deverá apresentar os documentos constante do Anexo I;

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos,
batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tonturas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Há quanto tempo?
Quando foi a última vez?
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de
comportamento? ( ) sim ( ) não
Se
sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):

1.2. Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item
17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames
médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando
data e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66)
3498-3333 ramal 238;
2. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir
da data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação prevista acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E
RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado,
reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.

Quadro 1
12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual, quando e por quê?
13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos,
benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos
últimos 30 dias? ( ) sim ( ) não ,
Se sim,
descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.):
14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes? ( ) sim ( ) não.
Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade
de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.):
15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO MARCAR):
( ) tem dificuldade de esperar.
( ) age muitas vezes antes de raciocinar.
( ) é explosivo(a).
( ) come, compra e/ou joga sem muito controle.
( ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da
pele”,
( ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc.
( ) passa mal diante de desafios,
( ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza.
( ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do
que você.
( ) prefere ficar mais sozinho(a).
( ) prefere fazer atividades mais solitárias.
( ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece
ou conhece pouco.
16) Outras anotações:
Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as
informações neste documento expressam a verdade.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
INSC.
NOME
23

MARIANY MOREIRA DE BARROS

24

WAGNER DANIEL MACEDO DELMONDES

25

MARLEIDE MOREIRA NOWOTNY

26

CLAUDIA JOSEFINA BUSANELLO SIQUEIRA

27

SARA REGINA DE SOUZA REIS

28

ELESSANDRA CARLINDA DA SILVA SENA DIAS

29

IVANILDES LAURA DA SILVA BONES PEREIRA

30

VALDIR JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA
IASNAYLLA EMYLLY SANTANA DE SOUZA FARIAS PINTO

31
32

NARA PAULA BARROSO

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 18 de março de 2022.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE

ANEXO II
DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
ACE E ACS
1.

Hemograma completo (com plaquetas);

2.

Classificação de Grupo Sanguíneo e fator
RH;

1. 2 fotos 3x4 recente;
2.
Fotocópia da Cédula de Identidade; *
3.
Fotocópia do CPF; *
4.
Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identi-

3.

Glicemia (em jejum);

4.

HBsAg;

5.

Anti HBc Total;

6.

Gama GT (gama glutinal transferase)

ficação do trabalhador frente e verso);

5.
6.

Fotocópia Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

7.

TGO – TGP;
7.

Anti HAV – IgM, IgG;

8.

Anti HCV;

Fotocópia do Comprovante de Escolaridade/prérequisitos exigidos para o cargo; *

9.

Ureia e Creatinina;

8.
9.
10.

Certidão de Quitação Eleitoral;

11. Protoparasitológico;

11.

Fotocópia do RG, CPF e PIS/PASEP (se houver) do
cônjuge;

12.
13.
14.

Fotocópia do CPF do pai e da mãe;
Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos
menores de 18 anos;

16. Eletrocardiograma (com avaliação cardi-

15.

Fotocópia da Carteira de vacinação para filhos menores de 14 anos;

17. Teste das Pirâmides Coloridas Pfister.

ACE E ACS

16.

17.

Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento
ou averbação, se houver; *

Comprovante de endereço atualizado;
Fotocópia do Certificado de Reservista, de isenção ou
de dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculino);*

Fotocópia do CPF dos filhos dependentes;

Comprovante de abertura de conta, em agência
bancária na qual a Prefeitura de Primavera do Leste –
MT mantém convênio para pagamento de créditos salariais;
Atestado de Sanidade e Capacidade Física APTO
(original) expedido pela Junta de Perícias Médicas do
Município;

18.
19.
20.

Exames Médicos, conforme Anexo II;

21.

Declaração de bens e valores que constituem seu
patrimônio e de seus dependentes – Anexo V;

22.

Questionário para avaliação da capacidade de saúde
física e mental – Anexo VI;

23.

Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e
2º grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu
nos últimos 05 anos;

24.

Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e
2º grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos
últimos 05 anos;

25.

Outros que estiverem presentes no edital do Concurso.

Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III;
Declaração de que não foi demitido por justa causa –
Anexo IV;

10. Urina I;

12. Raio X de Tórax (com laudo);
13. Raio X de Coluna Lombo-Sacra (com
laudo);
14. Colpocitologia Oncológica (somente para o sexo feminino);
15. Mamografia (para mulheres a partir dos
50 anos);

ológica, se patológica definir o grau);

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS
E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
Eu,____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n°
____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA
NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração
Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de
Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e
XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988.

DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável com a carreira em que tomará posse.
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua
vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de
2001.
DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida.

* Documentos deverão ser autenticados em cartório.
Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________

________________________________________________
Assinatura
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA
Eu,_____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de ______________________________________________ do
Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE
NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da
administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a
nenhum processo dessa natureza.
DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação
prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa,
gerando as conseqüências previstas em lei.

Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou especialista)
para verificar os sintomas?
( ) Nunca ( ) Nos últimos 2 anos ( ) Nos últimos 5 anos ( ) Não sei
3) Está em uso de medicamentos nos últimos 30 dias? ( ) sim ( ) não
Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por quanto
tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado.
4) Faz tratamento de saúde fora do domicilio? ( ) sim ( ) não
Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:
5) Você já foi internado em hospital?
Quando e porque?

( ) Sim ( )Não

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) As vezes

Qual?

7) Você apresenta algum defeito físico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
8) Você já se envolveu em acidentes?
( ) Sim ( ) Não
Qual?

Eu,_________________________________________, abaixo assinado,
portador(a) do RG n°_________________________, e do CPF sob o n°
________________________, DECLARO(A) para fins de posse no cargo
de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais
pertinentes que:
a) [ ] Não possuo bens e valores patrimoniais.
b) [ ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro
abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro,
títulos, ações ou qualquer bens e valores patrimoniais localizados no País ou
Exterior).
DISCRIMINAÇÃO DO BEM

1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):

VALOR (R$)

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos,
batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tonturas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Há quanto tempo?
Quando foi a última vez?
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de
comportamento? ( ) sim ( ) não
Se
sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):
12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual, quando e por quê?

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge,
companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência
econômica do declarante.
Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações prestadas
poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as
conseqüências previstas na legislação vigente.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
_______________________________________
Declarante
ANEXO VI
QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO
DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL
Senhor(a) Candidato(a)
Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade fática.
Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais.
Em caso de informações falsas será apurada em data oportuna, através
de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e
criminal.
Nome:
Idade:

Sexo: ( ) F ( ) M

RG:
Responda as perguntas abaixo:

Cargo:
CPF:

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos,
benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos
últimos 30 dias? ( ) sim ( ) não ,
Se sim,
descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.):
14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes? ( ) sim ( ) não.
Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade
de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.):
15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO MARCAR):
( ) tem dificuldade de esperar.
( ) age muitas vezes antes de raciocinar.
( ) é explosivo(a).
( ) come, compra e/ou joga sem muito controle.
( ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da
pele”,
( ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc.
( ) passa mal diante de desafios,
( ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza.
( ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do
que você.
( ) prefere ficar mais sozinho(a).
( ) prefere fazer atividades mais solitárias.
( ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece
ou conhece pouco.
16) Outras anotações:
Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as
informações neste documento expressam a verdade.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante
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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO ACE/ACS Nº 001/2019

Edital de Convocação ACE/ACS nº. 030, de 18 de março de 2022.

LEONARDO TADEU BORTOLIN , PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da Constituição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e suas alterações posteriores, Lei
Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 e Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores alterações.

Considerando o Ofício nº 0413/2022/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria Municipal de Saúde o qual solicita convocação mediante Processo Seletivo Público
001/2019 para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.

Resolve,

1. Convocar os(as) candidatos (as) relacionados (as) no quadro “1”, classificados(as) no Processo Seletivo Público 001/2019, de acordo com a ordem de classificação do edital de homologação nº 16.001/2019, a comparecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital, na Coordenadoria
de Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua Maringá, 444, Centro, nesta Cidade, no horário das 07:00 às 11:00, para providências quanto à nomeação e posse, em
conformidade o que dispõe a legislação.

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

1.2. Para realização da perícia médica, em cumprimento da exigência do item 17, do Anexo I, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos exames médicos constante do Anexo II, conforme exigência do cargo, agendando data e horário para a realização da perícia médica, através do telefone (66) 3498-3333 ramal
238;

2. O não comparecimento do candidato no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação do presente edital e a não apresentação da documentação prevista
acima, implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.

Quadro 1

UNIDADE BÁSICA: ESF II
INSC.
8

QUITÉRIA MARIA DA SILVA

UNIDADE BÁSICA: ESF III
INSC.
3

FERNANDA MOREIRA SANTOS

4

SHEILA CAETANO PEREIRA

UNIDADE BÁSICA: ESF IV
INSC.
4

NOME

NOME

ELISSANDRA COSTA SILVA

UNIDADE BÁSICA: ESF V
INSC.
6

NOME

NOME

NUBIA DE SOUZA DA CONCEIÇÃO

UNIDADE BÁSICA: ESF VI
INSC.
6

LUCINEI RIBEIRO DE SOUZA

7

SUZANA CARNEIRO MACHADO

8

LILIAN NAJARA CAMPOS DO COUTO

NOME
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UNIDADE BÁSICA: ESF VII
INSC.
2

NOME

EVELIN BRITO MENDES SARTORATO

UNIDADE BÁSICA: ESF VIII
INSC.

NOME

6

ANDREA ALBRECHT DE LIMA

7

PAMELA FRANCIELI UHDE MELLO

UNIDADE BÁSICA: ESF X
INSC.

NOME

4

SIRLENE MATOS DA CRUZ

5

MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA

UNIDADE BÁSICA: ESF XI
INSC.

NOME

2

KAINNY CASTANON NUNES

3

ROBERTA VEÍSSIMO DE ALVARENGA

4

LÚCIA DE PAULA ROCHA

UNIDADE BÁSICA: ESF XII
INSC.

NOME

6

SAMARA RIBEIRO DE OLIVEIRA

7

PABLO HENRIQUE DE MELO

UNIDADE BÁSICA: ESF XIII
INSC.

NOME

2

JAQUECELI DOS SANTOS BORDAO

3

MARCILEIA ROCHA MIRANDA

4

ANARA LAURINDA DE SOUZA

UNIDADE BÁSICA: UBS CENTRO
INSC.
4

NOME

MILENA PAMELA POSTAL

UNIDADE BÁSICA: UBS GUTERRES
INSC.
1

LANAY DANDAHA SOUSA DE ARAUJO

UNIDADE BÁSICA: VERTENTE DAS ÁGUAS
INSC.
1

NOME

NOME

LILIANY CORREA WOLHANUIK

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 18 de março de 2022.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I

DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE

ANEXO II
DOS EXAMES MÉDICOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE
ACE E ACS
1.

Hemograma completo (com plaquetas);

2.

Classificação de Grupo Sanguíneo e fator
RH;

2 fotos 3x4 recente;

3.

Glicemia (em jejum);

Fotocópia da Cédula de Identidade; *

4.

HBsAg;

Fotocópia do CPF; *

5.

Anti HBc Total;

Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação do trabalhador frente e verso);

6.

Gama GT (gama glutinal transferase)

5. Fotocópia Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
6. Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento ou

7.

Anti HAV – IgM, IgG;

8.

Anti HCV;

9.

Ureia e Creatinina;

1.
2.
3.
4.

averbação, se houver; *

7. Fotocópia do Comprovante de Escolaridade/prérequisitos exigidos para o cargo; *

8. Certidão de Quitação Eleitoral;
9. Comprovante de endereço atualizado;
10. Fotocópia do Certificado de Reservista, de isenção ou
de dispensa do Serviço Militar (se do sexo masculino);*

TGO – TGP;

10. Urina I;
11. Protoparasitológico;
12. Raio X de Tórax (com laudo);
13. Raio X de Coluna Lombo-Sacra (com
laudo);

11.

Fotocópia do RG, CPF e PIS/PASEP (se houver) do
cônjuge;

12.
13.
14.

Fotocópia do CPF do pai e da mãe;
Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos
menores de 18 anos;

16. Eletrocardiograma (com avaliação cardi-

15.

Fotocópia da Carteira de vacinação para filhos menores de 14 anos;

17. Teste das Pirâmides Coloridas Pfister.

ACE E ACS

16.

Fotocópia do CPF dos filhos dependentes;

Comprovante de abertura de conta, em agência
bancária na qual a Prefeitura de Primavera do Leste –
MT mantém convênio para pagamento de créditos salariais;

17.

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

18.
19.
20.

Exames Médicos, conforme Anexo II;

21.

Declaração de bens e valores que constituem seu
patrimônio e de seus dependentes – Anexo V;

22.

Questionário para avaliação da capacidade de saúde
física e mental – Anexo VI;

23.

Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e
2º grau da Justiça Estadual dos lugares que residiu
nos últimos 05 anos;

24.

Certidão negativa de antecedentes criminais de 1º e
2º grau da Justiça Federal dos lugares que residiu nos
últimos 05 anos;

25.

Outros que estiverem presentes no edital do Concurso.

Declaração de não acúmulo de cargo - Anexo III;
Declaração de que não foi demitido por justa causa –
Anexo IV;

* Documentos deverão ser autenticados em cartório.

14. Colpocitologia Oncológica (somente para o sexo feminino);
15. Mamografia (para mulheres a partir dos
50 anos);

ológica, se patológica definir o grau);

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS
E QUE NÃO RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
Eu,____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°________________________, e do CPF sob o n°
____________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de _______________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE NÃO ESTÁ em disponibilidade, em licença para tratar de interesse particular, nem OCUPA
NENHUM cargo, função ou emprego público junto à Administração
Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de
Economia Mista, suas subsidiarias e sociedades controladas direta ou
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e
XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988.
DECLARA, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da CF/88, que seja inacumulável com a carreira em que tomará posse.
DECLARA, mais, estar ciente de que deve comunicar à Prefeitura Municipal de Primavera do Leste qualquer alteração que venha a ocorrer em sua
vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar previsto na Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de
2001.
DECLARA, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-se às penas,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
DECLARA, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida.

Primavera do Leste - MT, ______ de ______________de __________

________________________________________________
Assinatura
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA
Eu,_____________________________________________, abaixo assinado, portador(a) do RG n°_____________________________, e do CPF sob
o n° _________________________, DECLARO(A) para fins de posse no
cargo de ______________________________________________ do
Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, QUE
NÃO FUI, demitido(a) por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, da
administração direta ou indireta, e que não me encontro respondendo a
nenhum processo dessa natureza.
DECLARO ainda, ter ciência de que a não veracidade da informação
prestada poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa,
gerando as conseqüências previstas em lei.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.

________________________________________
Declarante

1) Você tem apresentado ou já apresentou alterações de saúde?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):
2) Quando você procurou atendimento médico (clínico geral ou especialista)
para verificar os sintomas?
( ) Nunca ( ) Nos últimos 2 anos ( ) Nos últimos 5 anos ( ) Não sei
3) Está em uso de medicamentos nos últimos 30 dias? ( ) sim ( ) não
Se sim, descrever: quais medicações, quando começou a tomar, por quanto
tempo deverá fazer uso, se o medicamento é continuado.
4) Faz tratamento de saúde fora do domicilio? ( ) sim ( ) não
Em caso afirmativo, citar o Município e Estado:
5) Você já foi internado em hospital?
Quando e porque?

( ) Sim ( )Não

6) Você apresenta deficiência auditiva ou visual?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei ( ) As vezes

Qual?

7) Você apresenta algum defeito físico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

8) Você já se envolveu em acidentes?
( ) Sim ( ) Não
Qual?

Eu,_________________________________________, abaixo assinado,
portador(a) do RG n°_________________________, e do CPF sob o n°
________________________, DECLARO(A) para fins de posse no cargo
de _________________________ do Quadro de Servidores da Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste, em cumprimento às disposições legais
pertinentes que:
a) [ ] Não possuo bens e valores patrimoniais.
b) [ ] Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro
abaixo (imóveis urbanos ou rural, veículos, máquinas, semoventes, dinheiro,
títulos, ações ou qualquer bens e valores patrimoniais localizados no País ou
Exterior).
DISCRIMINAÇÃO DO BEM

VALOR (R$)

9) Você apresenta alguma doença que necessita acompanhamento ambulatorial como Diabetes, insuficiência renal, hemofilia, problemas cardíacos,
batedeira, cansaço fácil, problemas neurológicos, etc?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual?
10) Você já teve „‟Desmaios‟‟, ‟‟ Ataques‟‟, ‟‟Crises Convulsivas‟‟, „‟Tonturas‟‟, ‟‟Sonolência Diurna‟‟, Insônia‟‟?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Há quanto tempo?
Quando foi a última vez?
11) Você tem apresentado ou já apresentou alterações emocionais e/ou de
comportamento? ( ) sim ( ) não
Se
sim, descrevê-las (quando, como, por que, etc.):
12) Você já necessitou ou faz algum tratamento psiquiátrico?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Qual, quando e por quê?

OBS: A presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge,
companheiro(a) filho(a) ou qualquer pessoa que viva sob a dependência
econômica do declarante.
Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das informações prestadas
poderá acarretar responsabilização civil, penal e administrativa, gerando as
conseqüências previstas na legislação vigente.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
_______________________________________
Declarante

ANEXO VI
QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO
DA CAPACIDADE DE SAÚDE FISICA E MENTAL
Senhor(a) Candidato(a)
Esta declaração é pessoal e deve corresponder com a realidade fática.
Esse documento é sigiloso e permanecerá em seus assentos funcionais.
Em caso de informações falsas será apurada em data oportuna, através
de instrumento próprio, sem prejuízo de responsabilização cível e
criminal.
Nome:
Idade:

Sexo: ( ) F ( ) M

RG:
Responda as perguntas abaixo:

Cargo:
CPF:

13) Está em uso ou já fez uso de medicações psicotrópicas (antidepressivos,
benzodiazepínicos, barbitúricos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etc., nos
últimos 30 dias? ( ) sim ( ) não ,
Se sim,
descrever (quais medicações, quando, por quanto tempo, etc.):
14) Faz uso de álcool e/ou Substâncias Entorpecentes? ( ) sim ( ) não.
Em caso afirmativo para a pergunta acima descrever a forma de uso (idade
de início, quantidade e freqüência de uso, prejuízos pessoais, etc.):
15) Você (Caso não se encaixar em nenhuma situação, NÃO MARCAR):
( ) tem dificuldade de esperar.
( ) age muitas vezes antes de raciocinar.
( ) é explosivo(a).
( ) come, compra e/ou joga sem muito controle.
( ) fica muito tenso, está o tempo todo tenso, com “os nervos à flor da
pele”,
( ) não consegue organizar seus afazeres devido ao nervosismo, etc.
( ) passa mal diante de desafios,
( ) entristece com facilidade e tem dificuldades em reverter à tristeza.
( ) acha que os outros são melhores ou fazem as coisas sempre melhor do
que você.
( ) prefere ficar mais sozinho(a).
( ) prefere fazer atividades mais solitárias.
( ) sente-se ansioso(a) diante de pessoas principalmente se não as conhece
ou conhece pouco.
16) Outras anotações:
Eu _______________________________ declaro sob pena de responsabilidade que as informações neste documento expressam a verdade.
Primavera do Leste, ______ de ______________de __________.
________________________________________
Declarante
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EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 016/2022
EDITAL N° 01.016/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, através da Secretaria Municipal de Administração divulga
a abertura de inscrições para o PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSA DE ESTAGIÁRIO n° 016/2022 conforme as disposições abaixo:
I – DA VAGA
a) O presente processo de seleção visa ao preenchimento da vaga relacionada.
b) A seleção será para estudantes de nível superior, conforme a vaga disponibilizada na tabela abaixo:
CURSANDO ENSINO SUPERIOR
CARGA HORÁRIA DE 6 HORAS, SENDO 30 HORAS SEMANAIS
Curso
Pedagogia
TOTAL DE BOLSISTAS:

Vagas

TOTAL DE VAGAS

30 + CR

30 + CR

30 + CR

30 + CR

*CR: Cadastro de reserva
c) Os candidatos deverão estar matriculados em instituições oficiais de ensino superior e cursos, reconhecidos pelo MEC.
d) Os candidatos serão chamados de acordo com a necessidade institucional e disponibilidade financeira e orçamentária da Prefeitura Municipal de Primavera do
Leste-Mato Grosso.
II – DAS INFORMAÇÕES GERAIS
a) A carga horária do estágio será de:
Até 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, de acordo com o previsto no Plano de Trabalho.
b) A remuneração da bolsa de estágio será de:
Bolsa de estágio no valor de R$ 727,20 (setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos); ou 60% do mínimo;
Auxílio-transporte, em valor estipulado e atualizado, devido aos estudantes que residirem à distância superior a 02 (dois) quilômetros do seu local de trabalho,
em número equivalente a 44 (quarenta e quatro) vales transportes mensais;
c) O período da bolsa estágio conforme Plano de Trabalho será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período e rescindido a qualquer momento
por ambas as partes;
d) O candidato deverá estar matriculado, com frequência efetiva na Instituição de Ensino e cursando a partir do 2° semestre;
e) Os servidores municipais da Prefeitura de Primavera do Leste – MT, poderão realizar o estágio desde que haja compatibilidade de horários entre a jornada
normal de trabalho e a jornada do estágio.
f) O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com a Administração Municipal.
g) OS ESTUDANTES INSCRITOS NESSE EDITAL DEVERÃO OBSERVAR A POLÍTICA INTERNA DE ESTÁGIO DE SUA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO, BEM COMO O PERÍODO PERMITIDO POR ELA PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO.
h) É vedada a supervisão de estágio realizada por cônjuge, companheiro ou qualquer parente até terceiro grau civil do estagiário, e ainda, se o supervisor for docente do mesmo no período de vigência do termo de compromisso de estágio;
i) - Integram o presente Edital o Anexo I (Cronograma) e Anexo II (Ficha de Inscrição).
III – DO LOCAL E PRAZO DE INSCRIÇÃO
a) A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento.
b) A inscrição para o PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, devido a sua modalidade, será GRATUÍTA.
c) As inscrições para participar do Processo de Seleção de Estagiários serão feitas na Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, localizada na Rua Maringá, nº 444 - Centro, em Primavera do Leste - MT, fone (066) 3498-3333, nos dias úteis entre as datas de 21 a 29 de março
de 2022, no período da manhã das 07:00 as 12:00 horas, portando os documentos exigidos no item IV deste Edital, sendo de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no ato da inscrição.
d) A efetivação da inscrição implica no conhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todos os prazos e normas estabelecidos pelo presente Edital. A verificação
em qualquer época de documentos falsos ou inexatos, ou falta de cumprimento às condições exigidas, acarretará no cancelamento da inscrição em qualquer
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momento, por decisão da Comissão Permanente Organizadora do Processo de Seleção de Estagiários, com posterior publicação. Cancelada a inscrição, serão
anulados todos os atos dela decorrentes.

e) Cada candidato terá direito a apenas uma inscrição. Havendo mais de uma, valerá aquela cujo protocolo for o mais recente.
f) Não haverá inscrição condicional, nem tampouco por correspondência.
g) É dever do candidato manter sob sua guarda o comprovante de inscrição de maneira a dirimir eventuais dúvidas.
h) Não será devolvida a documentação dos candidatos exigida para o certame.
i) Será admitida a inscrição por terceiros mediante apresentação dos documentos constantes no Item IV deste edital.
j) O candidato inscrito por terceiros assume total responsabilidade das informações prestadas por seu representante, arcando com as conseqüências de eventuais
erros no preenchimento do formulário de inscrição ou extravio de documentos.
IV – DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
a) No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:
*Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
*Atestado de frequência da instituição de ensino (Declaração de Vínculo ou Cópia da Rematrícula);
*Notas obtidas nas matérias do último semestre cursado (2021/2), emitida pela Instituição de Ensino (Original), é obrigatório contar a especificação
do semestre.
b) Caso a documentação citada acima, esteja incorreta e/ou incompleta a inscrição será indeferida.
V – DA SELEÇÃO
a) O Processo de Seleção será feito da seguinte forma:
I – A Comissão Permanente Organizadora de Processo de Seleção de Estagiários selecionará o candidato pelo critério de maior média aritmética das
notas obtidas nas matérias do último semestre cursado;

b) Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos seguintes critérios:
I – estudante matriculado no maior semestre do curso;
II – estudante de maior idade.
VI – DO RESULTADO
a) A lista classificatória será emitida após análise dos documentos do candidato pela Comissão Permanente Organizadora de Processo de Seleção de Estagiários;
b) Após analise, o Edital com o Resultado Preliminar será publicado em Diário Oficial de Primavera do Leste na data estabelecida no Cronograma constante no
Anexo I.
VII – DOS RECURSOS
a) Será admitido recurso quanto:
1.Ao indeferimento das inscrições;
2.Ao resultado preliminar.
b) Os recursos poderão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis, conforme cronograma no anexo I.
c) Os recursos deverão ser por escrito e endereçados à Comissão Permanente Organizadora do Processo de Seleção de Estagiários, nos prazos estabelecidos e
pelo e-mail seletivo@pva.mt.gov.br.
d) O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, sendo que os recursos inconsistentes ou intempestivos serão preliminarmente indeferidos.
e) Os recursos serão julgados pela Comissão Permanente Organizadora do Processo de Seleção de Estagiários e divulgado no Diário Oficial de Primavera do
Leste (DIOPRIMA).
f) Não serão aceitos recursos via fax ou telefone
g) Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.
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VIII – DA CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS
a) Os candidatos serão convocados em ordem decrescente, obedecendo-se a classificação final, de acordo com a necessidade da Administração através de Edital
publicado no Diário Oficial de Primavera (DIOPRIMA).
b) A convocação será feita por ato da Secretaria Municipal de Administração, devendo o candidato se apresentar na Coordenadoria de Recursos Humanos, da
Secretaria Municipal de Administração no prazo máximo de até 04 (quatro) dias úteis para assumir a vaga, a contar da publicação do Edital de Convocação.
c) O estagiário convocado deverá providenciar abertura de conta, em agência bancária na qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio para recebimento da bolsa.
d) O não comparecimento do candidato para assumir a vaga no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga.
e) Antes ou após a convocação, o candidato poderá desistir espontaneamente do direito à vaga, através de requerimento encaminhado à Coordenadoria de Recursos Humanos.
f) O estudante que desistir deverá assinar o Termo de Desistência.
IX – DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO DO ESTÁGIO
a) A contratação de estagiário será feita mediante a assinatura do Termo de Compromisso, em 03 (três) vias, pelo estudante, pela instituição de ensino e pela
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, assinadas nessa ordem, no qual deverão constar as seguintes informações:
1. Identificação do estagiário, da instituição de ensino, do curso e o semestre que o mesmo se encontra;
2. Informações de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício;
3. Valor da bolsa;
4. Carga horária;
5. Duração do estágio;
6. Direitos deveres e proibições do estagiário;
7. Condições de desligamento;
8. Atividades a serem desempenhadas.
b) O estagiário admitido deverá cumprir as exigências para admissão neste edital e demais normais aplicáveis, a apresentar os seguintes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cópia da Identidade;
Cópia do CPF;
Cópia título de eleitor com comprovante da última votação;
Certidão de casamento ou certidão de nascimento;
Atestado de freqüência da faculdade;
Carteira de trabalho (página da foto e verso da página da foto)
Comprovante de Endereço;
Comprovante de abertura de conta salário no Banco Bradesco.

X – DO PRAZO DE VALIDADE
a)

A presente Seleção terá validade de 12 (doze) meses, contando da data de sua homologação.

XI- DISPOSIÇÕES FINAIS
a)

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente Organizadora do Processo de Seleção de Estagiários.

b) É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais e demais publicações referente à esta seleção através da Imprensa Oficial do Município –
Diário Oficial de Primavera do Leste - MT (DIOPRIMA).
c) O candidato deve ter ciência de que a bolsa oferecida não se caracteriza e não gera qualquer vínculo empregatício, não fazendo jus, portanto a benefícios,
férias, FGTS e outras obrigações de outros regimes de contratação.
d) É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 (um) ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, e ainda, de
maneira proporcional nos casos de o estágio ter duração inferior a 01 (um) ano, a ser gozado preferencialmente no período de férias escolares.

d) Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Primavera do Leste - MT, 18 de março de 2022.

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração
Portaria n° 043/2021 Organizadora

Edvane Evangelista Dias
Presidente da Comissão Permanente
de Processo de Seleção de Estagiários
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ANEXO I – CRONOGRAMA

DATA*

ESPECIFICAÇÃO

LOCAL

Divulgação do Edital de Abertura do Processo de Seleção

SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br

de Estagiários

( Publicações – seletivo) e DIOPRIMA

18.03.2022

21.03.2022
Inicio das inscrições

PREFEITURA MUNICIPAL –

das 07:00 às 12:00

29.03.2022
Término das inscrições

PREFEITURA MUNICIPAL –

das 07:00 às 12:00

Divulgação do Edital de Deferimento e indeferimento das
01.04.2022

SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br
inscrições e resultado preliminar
( Publicações – seletivo) e DIOPRIMA

Prazo para interposição de recursos contra o edital de defeÀ Comissão Permanente Organizadora do Processo Seletivo
04 e 05.04.2022

rimento e indeferimento das inscrições e resultado prelimipelo e-mail seletivo@pva.mt.gov.br - recebidos até às 13:00h
nar
do dia 05.04.2022

Publicação do Resultado Final e Homologação do Proces06.04.2022

SITE: www.primaveradoleste.mt.gov.br
so de Seleção de Estagiários
( Publicações – seletivo) e DIOPRIMA
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ANEXO II– FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 016/2022
Solicitação de Inscrição de Estagiários Bolsistas

Nome do candidato: ____________________________________________________________________________________________________________
Nome Social: __________________________________________________________________________________________________________________
CPF: ______________________________________E-mail: ___________________________________________________________________________
RG________________________________________ Órgão Emissor _________________ UF:________________Emissão:_____/______/____________
Naturalidade: ________________________________________________________Estado:__________________________Sexo: Masc. (

) Fem. (

)

Data de Nascimento: ______/______/__________ Telefones para Contato: ______________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________Nº:___________________________________
Bairro:______________________________________ Cidade: ________________________________________UF:__________ CEP: ______________
Nome da Instituição de Ensino: __________________________________________________________________________________________________
Matriculado no Curso de
__________________________________________________________Semestre____________________________________________________________
Portador de Necessidades Especiais: (

) Sim

(

) Não

Quais? ___________________________________________________________________

Venho através da presente, solicitar inscrição para o Processo de Seleção de Estagiários nº 016/2022, apresentando documentação exigida e responsabilizando-me pelas informações contidas neste formulário de inscrição. Autorizo a divulgação dos meus dados pessoais para fins do presente Processo de Seleção de Estagiários.
Primavera do Leste – Mato Grosso, às __________horas de_________de ___________________________ de 2022.

______________________________________
Servidor Responsável

________________________________________
Assinatura do Candidato [ ] Procurador [ ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 016/2022
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO

Nome do candidato: ________________________________________________________________________________________________________________
Nome Social: ______________________________________________________________________________________________________________________
CPF: ___________________________RG__________________________ Órgão Emissor ___________ UF:____________Emissão: ____/_____/_________
Endereço:______________________________________________Cidade: _________________________________________________UF________________
Curso:___________________________________________________________________________ Semestre:________________________________________

Data de Recebimento:__________/__________/_____________

________________________________
Servidor Responsável

Horário do Recebimento ________________________________________________

________________________________________
Assinatura do Candidato [ ] Procurador [ ]

15

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 18 de Março de 2022 • Edição 2200 • Ano XVI• Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

ATAS
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RESOLUÇÕES

PORTARIAS

RESOLUÇÃO Nº01/2022-CMDI/PVA

PORTARIA Nº 179/2022

Dispõe sobre a nomeação da Conselheira de Direitos como Tesoureira do
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa-FMDPI de Primavera do
Leste/MT.

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 37, item II da
Constituição Federal, e os incisos IX e XIV do Artigo 58 da Lei Orgânica
Municipal, e o disposto no artigo 45 da Lei Municipal nº 679 de 25 de
setembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 188, de 09
de fevereiro de 2022 do Concurso Público Municipal 01/2019,

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI é um órgão permanente, paritário, consultivo, deliberativo e formulador de sugestões das

RESOLVE

políticas públicas e ações voltadas para o idoso, criado pela Lei Municipal

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipal, a senhora MARIA
REGINA GOMES MOREIRA DUQUE, para exercer a função de Auxiliar Educacional, sendo enquadrada no Regime Estatutário, de acordo com
a Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em
contrário, recebendo a remuneração constante dos anexos III e IV da Lei
Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e
suas alterações.

Nº 1. 074 de 17 de dezembro de 2008, no uso de suas atribuições legais e

diante da deliberação do seu colegiado, conforme Reunião Extraordinária
realizada no dia 14 de Março de 2022, ATA 01/2022.

Considerando a Lei Nº 1.881, de 12 de Fevereiro de 2020 que estabelece

Registre-se e Publique-se.

que o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa-FMDPI está sob

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 18 de março de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

responsabilidade e fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso de Primavera do Leste/MT.
ELO.
RESOLVE:

PORTARIA Nº 180/2022
Art. 1°- Nomear a Conselheira de Direitos: Maviane de Fátima Damitz

ordenador do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em ações que

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da Constituição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e suas
alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 e
Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores alterações, e
de acordo com o Edital de Convocação nº 024 de 09 de fevereiro de 2022,
do Processo Seletivo Público ACE/ACS nº 001/2019,

envolverem autorização de pagamentos, suprimento ou dispêndio de recur-

RESOLVE

para atuar como tesoureira do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa

Idosa-FMDPI até o fim de seu mandato no CMDI-Gestão 2021-2023.

Art. 2º- O Tesoureiro acompanhará o Presidente do CMDI e o gestor e/ou

sos do Fundo em conformidade com as Plenárias do Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso, e demais determinações legais que disponham sobre
o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Primavera do Leste/MT.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora ELIZABETE FERNANDES DE FRANÇA, para exercer a função de Agente
Comunitário de Saúde – Unidade Básica ESF VI, sendo enquadrada no
Regime Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em contrário, recebendo a remuneração constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 –
Plano de Cargos e Salários e suas alterações.
Registre-se e Publique-se.

Registre-se e Publique-se.

Primavera do Leste – MT, 14 de Março de 2022.

Rosa Maria Santos Maiate
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso/CMDI
Primavera do Leste – MT.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 18 de março de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
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PORTARIA Nº 181/2022

PORTARIA Nº 183/2022

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da Constituição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e suas
alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 e
Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores alterações, e
de acordo com o Edital de Convocação nº 022 de 07 de fevereiro de 2022,
do Processo Seletivo Público ACE/ACS nº 001/2019,

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da Constituição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e suas
alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 e Lei
Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores alterações, e de
acordo com o Edital de Convocação nº 022 de 07 de fevereiro de 2022, do
Processo Seletivo Público ACE/ACS nº 001/2019,

RESOLVE

RESOLVE

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora PATRICIA SOUZA MARTINS, para exercer a função de Agente Comunitário
de Saúde – Unidade Básica ESF II, sendo enquadrada no Regime Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até
disposição em contrário, recebendo a remuneração constante dos anexos III
e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 – Plano de Cargos
e Salários e suas alterações.

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora RAIANY
CAROLINE SILVA RODRIGUES, para exercer a função de Agente
Comunitário de Saúde – Unidade Básica ESF VI, sendo enquadrada no
Regime Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em contrário, recebendo a remuneração constante
dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 –
Plano de Cargos e Salários e suas alterações.

Registre-se e Publique-se.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 18 de março de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

ELO.
PORTARIA Nº 182/2022

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da Constituição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e suas
alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 e
Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores alterações, e
de acordo com o Edital de Convocação nº 022 de 07 de fevereiro de 2022,
do Processo Seletivo Público ACE/ACS nº 001/2019,

RESOLVE

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora HEVELYSE TEIXEIRA OLIVEIRA, para exercer a função de Agente
Comunitário de Saúde – Unidade Básica ESF II, sendo enquadrada no
Regime Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, até disposição em contrário, recebendo a remuneração constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 –
Plano de Cargos e Salários e suas alterações.
Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 18 de março de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 18 de março de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO / LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – SRP
Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação
Processo nº 135/2022
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, 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 AQUISIÇÃO DE MARMITEX, LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO
LESTE.
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Dia:
31 de março de 2022
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 18 de março 2022.

REGIANE CRISTNA DA SILVA DO CARMO
Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2021
AMPLA PARTICIPAÇÃO
Processo nº 2711/2021
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 10.024/19 e subsidiariamente,
pelas Leis nº 8.666/93, Nº 9.784/99, Lei 13.979/2020, LC 123/06 e suas
alterações e demais legislação complementar).
Tipo:
“MENOR PREÇO POR ITEM”
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO PARA REDUÇÃO DO CUSTO
DE ENERGIA ELÉTRICA EM TODOS EDIFÍCIOS
PÚBLICOS E EDIFÍCIOS ALUGADOS PARA ATENDER A GESTÃO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO
LESTE.
SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES
Dia:
31 de março de 2022
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
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
do Anexo VIII deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando necessário.

Primavera do Leste - MT 18 de março 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0026/2022
O município de Primavera do Leste - MT, por meio do Presidente da Comissão de Licitação- CPL, nomeada pela Portaria 032/2022 de 02/01/2022, vem
a público divulgar que a Licitação em epígrafe referente à CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO CONDOMINIO
JARDIM PADRE ONESTO COSTA, FORNECENDO OS MATERIAIS,
MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E TUDO QUE SE
FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E
SEUS ANEXOS., cuja abertura ocorreu dia 11 de março de 2021, às 07:30
horas, fora declarada deserta, face a ausência de interessados.
Primavera do Leste, 11 de março de 2022.

*Adriano Conceição de Paula
Presidente da CPL
*Original assinado nos autos do processo.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2071/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com o que dispõe o inciso VI, do
art. 43, da Lei nº 8.6666/93;
CONSIDERANDO, o teor do Parecer Jurídico nº 306/2021-B, emitido pela
Procuradoria Geral desta Prefeitura, cujo teor visa assegurar a legalidade na
homologação da Concorrência nº 009/2021, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE
NOVA UNIDADE ESCOLAR NO JARDIM LUCIANA COM 16 SALAS
DE AULAS E QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO, FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, E TUDO
QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS;
CONSIDERANDO, que o certame atendeu aos ditames da Lei de licitações,
respeitando o observando os procedimentos exigidos;

REGIANE CRISTINA DA SILVA DO CARMO
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 236/2022

O município de Primavera do Leste - MT, por meio do Presidente da Comissão de Licitação- CPL, nomeada pela Portaria 031/2022 de 02/01/2022, vem a
público divulgar que a Licitação em epígrafe referente à CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA DAS GRAÇAS, FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO
DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E TUDO QUE SE FIZER
NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS., cuja abertura ocorreu dia 15 de março de 2022, às 07:30 horas, fora
declarada deserta, face a ausência de interessados.

CONSIDERANDO, que o processo licitatório foi julgado com observância
de critérios objetivos, sagrando-se vencedora a licitante que ofertou a melhor
proposta observando o critério de menor preço e melhor técnica apresentado;
CONSIDERANDO, que foram respeitados todos os prazos legais e que não
ser verificou nenhuma causa de nulidade do certame, não existindo, portanto,
qualquer recurso pendente ao referido Processo Licitatório;
RESOLVE:

I - ADJUDICAR o objeto do processo licitatório em favor da empresa
CONSTRUTORA MODELAR LTDA, inscrito no CNPJ 10.788.243/000190, com a proposta global no valor de R$ 6.237.787,32 (Seis milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e sete Reais e trinta e dois centavos).
II - HOMOLOGAR o resultado final da Concorrência 006/2021, nos
termos da Ata de Sessão e Pareceres Jurídicos e ofícios do departamento de
Engenharia constantes no respectivo certame.

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2022.
Primavera do Leste, 15 de março de 2022.

*Adriano Conceição de Paula
Presidente da CPL
*Original assinado nos autos do processo.

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal
*Original assinado nos autos do processo.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 – SRP
Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação
Processo nº 124/2022
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, 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:
Objeto:

“Menor Preço por Item”
REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE DIVISÓRIAS E FORRO EM DRYWALL E GESSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Dia:

04 de abril de 2022

Hora:

09:00 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 18 de março de 2022.

Regiane Cristina Da Silva Do Carmo
Pregoeira
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 – SRP
Com Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação
Processo nº 179/2022
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Lei Municipal 1953/2021, nº 9.784/99, pelo Decreto nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/06, Lei
1953/2021,subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, 1 alterações posteriores e demais legislações aplicáveis).
Tipo:
Objeto:

“MENOR PREÇO POR ITEM”
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALCOÓLICAS E
TRANSTORNOS MENTAIS, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, INVOLUNTÁRIA E VOLUNTÁRIA) PARA ADOLESCENTES E ADULTOS DO SEXO
MASCULINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Dia:

04 de abril de 2022

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 18 de março de 2022.

Regiane Cristina Da Silva Do Carmo
Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022
Itens Exclusivo ME/EPP e Itens Exclusivo ME/EPP e Ampla Participação
Processo nº 235/2022
(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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES SOB RESPONSABILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES

Dia:

04 de abril 2022

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 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 do Anexo VIII deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando necessário.

Primavera do leste - MT 18 de março de 2022.

Regiane Cristina Da Silva Do Carmo
Pregoeira
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REAVISO DE ABERTURA
EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2022
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

ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO CONDOMINIO JARDIM PIONEIRO NA AVENIDA DAS ORQUIDEAS, FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO,
EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data da Abertura: 05/04/2022

Horário: 09h00min (Fuso Horário de Cuiabá - MT)

Local:

A TOMADA DE PREÇOS 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 eletrônico: http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, na aba “EMPRESA”, sub-aba “Editais e Licitações”.

Informações:

Através do Setor de Licitações - Telefone: (66) 3498-3333 Ramal 215. Atendimento: 07h00min ás 13h00min. E-mail:
licita3@pva.mt.gov.br

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2022.

Adriano Conceição de Paula
Presidente da Comissão de Licitação
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2022
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

ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO CONDOMINIO JARDIM PADRE ONESTO COSTA, FORNECENDO OS MATERIAIS,
MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data da Abertura: 05/04/2022

Horário: 07h30min (Fuso Horário de Cuiabá - MT)

Local:

A TOMADA DE PREÇOS 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 eletrônico: http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, na aba “EMPRESA”, sub-aba “Editais e Licitações”.

Informações:

Através do Setor de Licitações - Telefone: (66) 3498-3333 Ramal 215. Atendimento: 07h00min ás 13h00min. E-mail:
licita3@pva.mt.gov.br

Primavera do Leste (MT), 18 de março de 2022.

Adriano Conceição de Paula
Presidente da Comissão de Licitação
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 173/2022

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

ÓRGÃO:

Objeto:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA DAS GRAÇAS, FORNECENDO OS MATERIAIS,
MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data da Abertura: 05/04/2022

Horário: 10h30min (Fuso Horário de Cuiabá - MT)

Local:

A TOMADA DE PREÇOS 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 eletrônico: http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, na aba “EMPRESA”, sub-aba “Editais e Licitações”.

Informações:

Através do Setor de Licitações - Telefone: (66) 3498-3333 Ramal 215. Atendimento: 07h00min ás 13h00min. E-mail:
licita3@pva.mt.gov.br

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2022.

Adriano Conceição de Paula
Presidente da Comissão de Licitação
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PODER LEGISLATIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2022
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE ESTADO DE MATO GROSSO, inscrito no CNPJ sob o nº 24.672.727/0001-83, sediado em
PVA/MT, Bairro Primavera II, Avenida Primavera n° 300,CEP:78.850-000 neste ato representado pelo Presidente MANOEL MAZZUTTI NETO, portador do
RG nº 1119804-4/SSP-MT e inscrito no CPF sob o nº 354.044.701-49, doravante designado GERENCIADOR, e a empresa SDN COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.355.969/0001-34, inscrição estadual 13.763.118-9, inscrição municipal
174319 com sede na Avenida Historiador doravante designada DETENTORA, representada, neste ato, por JOSÉ CARLOS DA SILVA MACIEL DE LIMA
portador da cédula de identidade nº 78446722 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.021.289-56, considerando o constante no processo licitatório nº
004/2022, RESOLVE registrar os preços, nas quantidades estimadas nesta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo
as condições previstas no Instrumento Convocatório, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 10.520/02 e Lei8.666/93 e suas alterações, Decreto
Federal nº 8.538/2015, no que couber, ao Decreto Estadual n.840/2017, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 Registro de preços para futura e eventual contratação de fornecimento das licenças de uso de softwares Antivírus para suprir as demandas da Câmara Municipal
de Primavera do Leste – MT, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência nº 002/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 003/2022, com fundamento nas Leis n.
10.520/02, n.8.666/93 e alterações, Decreto Federal nº 8.538/2015 e Decreto Estadual n. 840/2017, no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, Presidente MANOEL MAZZUTTI NETO, disposta no processo nº. 004/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A Detentora do registro deverá prestar os serviços para atender as necessidades da Câmara Municipal de Primavera do Leste – MT, conforme especificado no
Termo de Referência nº 002/2022.
3.2. O objeto deste instrumento deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial para Registro de Preço nº 003/2022 e seus
anexos.
CLÁUSULA QUARTA: DA CONTRATADA E DOS VALORES
4.1. Dados da Contratada:
NOME: SDN COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Telefones: (65) 2127-7922 / 9.8165-0093
E-mail: LICITACOES@APTUM.COM.BR
Representante Legal: JOSÉ CARLOS DA SILVA MACIEL DE LIMA
DADOS BANCÁRIOS: BANCO 748 – SICREDI, AGENCIA: 0810 CONTA: 39.993-1
4.2. Do Valor:
ITEM
1

DESCRIÇÃO
LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE – LICENÇA
PARA ANTIVÍRUS CORPORATIVOS, COM CONSOLE
UNIFICADO DE GERENCIAMENTO

VALOR UNITÁRIO
R$ 253,52

QUANTIDADE

VALOR TOTAL

71

R$ 17.999,92

4.2.1. Para fins de aditamento, o valor global da contratação é de R$ 17.999,92 (Dezessete mil, novecentos e noventa e nove mil reais e noventa e dois centavos).
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela seguinte dotação orçamentária:
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Primavera do Leste Estado de Mato Grosso
Fonte:01
Projeto/Atividade: 2001 – Manutenção Departamento Administrativo da Câmara Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00.00 – Serviços de tecnologia de informação e comunicação.
5.2. Consta às fls. 009/010 – CPVA-MT, do Processo Administrativo nº 004/2022, manifestação Contabilidade, informando da disponibilidade orçamentária
suficiente para acobertar a despesa.
CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. Realizado o fornecimento a detentora deverá apresentar, a(s) nota(s) fiscal(is)fatura(s),emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos
seguintes documentos:
6.1.1. Ofício solicitando o pagamento;
6.1.2. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
6.1.3. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
6.1.4. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicílio sede da licitante vencedora.
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6.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT
6.1.6. A Nota Fiscal/Fatura, devidamente discriminada, deverá ser emitida a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, em
face da Câmara Municipal de Primavera do Leste Estado de Mato Grosso - gerenciador sob seu respectivo CNPJ.
6.1.7. A Nota Fiscal/Fatura e os documentos comprobatórios dos itens anteriores serão conferidos por gestor da Ata de Registro de Preços, após o que, se em
conformidade com os ditames da lei e do Pregão Presencial nº. 003/2022, será a Nota Fiscal/Fatura atestada.
6.1.8. Observados os itens acima descritos, poderá a Contratante emitir Via Nota Fiscal com Código de Barras, para o referido pagamento.
6.1.9. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.
6.2. A detentora se obriga a efetuar o pagamento até o 10 (décimo) dias corridos após o recebimento Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos documentos dos subitens 6.1 e 6.2 do item 6.
6.2.1. O pagamento da fatura será precedido de consulta da regularidade fiscal da empresa detentora junto ao INSS, ao FGTS e à Receita Federal/PGFN.
6..2. O pagamento realizar-se-á em favor da detentora mediante depósito bancário em conta-corrente, por meio de ordem bancária, ou através do código de barras.
6.3. Se a detentora não cumprir as condições do edital/Ata de Registro de Preços, seja pela não entrega dos documentos exigidos ou pelas suas irregularidades, o
prazo previsto será suspenso e sua contagem reiniciada a partir da entrega completa e/ou da regularização da documentação.
6.3.1. Nenhum pagamento será efetuado à detentora, enquanto pendente de obrigação que lhe for imposta, bem como em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
6.3.2. No caso de incorreção dos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à detentora para as correções necessárias,
não respondendo a Câmara Municipal de Primavera do Leste Estado de Mato Grosso por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes, suspendendo o prazo.
6.4. O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal no prazo de até 10 (décimo) dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e
dos respectivos documentos comprobatórios, conforme indicado no subitem 6.1, mediante ordem bancária, emitida através de Banco, creditada em conta-corrente
da detentora, ou através do código de barras constantes na Nota Fiscal.
6.5. Nenhum pagamento será efetuado à detentora, na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de
preços ou compensação financeira:
6.5.1. Atestação pelo Setor de Compras da Administração, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, das notas fiscais emitidas pela detentora;
6.6. A Câmara Municipal de Primavera do Leste não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring;
6.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da detentora.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
7.1. Executar fielmente a Ata de Registro de Preços, de acordo com as cláusulas avençadas;
7.2. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta Ata de Registro de Preços e Termo de Referência nº 0002/2022, em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
7.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da A Câmara Municipal de Primavera do Leste, cujas obrigações deverá atender
prontamente;
7.4. Manter preposto para representá-la quando da execução da Ata Registro de Preços;
7.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução da Ata de Registro de
Preços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do A Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT;
7.6. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os tributos resultantes do cumprimento da Ata de Registro de Preços;
7.7. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto para tratar com o contratante, sobre assuntos
relacionados à execução da Ata de Registro de Preços;
7.8. Substituir de imediato os empregados entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;
7.9. Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos serviços,
ficando ainda o contratante isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
7.10. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades;
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7.11. Comunicar de imediato ao contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos que julgar
necessários;
7.12. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado da Ata de Registro de Preços;
7.13. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência, sem
prévia autorização do contratante;
7.14. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; e,
7.15. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e expressa anuência do contratante;
7.16. Executar os serviços do objeto desta Ata de Registro de Preços nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no
Termo de Referência n. 002/2022.
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO GERENCIADOR
8.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
8.2. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa detentora às dependências da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados;
8.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este instrumento;
8.4. Proceder ao pagamento da contratação, na forma e nos prazos pactuados;
8.5. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados;
8.6. Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
8.7. Notificar, por escrito, a detentora, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;
CLÁUSULA NONA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. O registro de preços constante desta Ata de Registro de Preço terá a vigência e 12(doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial.
9.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às
penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A gerência da Ata de Registro ficará a cargo do Presidente da Câmara Municipal ou outro servidor designado da Ata de Registro de Preços, Convênios e
Parcerias, da Câmara Municipal de Primavera do Leste – MT.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05(cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a
seguir explicitadas:
11.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias,
alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de
desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;
11.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
11.2. Por iniciativa da Câmara Municipal de Primavera do Leste Estado de Mato Grosso, o registro será cancelado:
11.2.1. Quando o proponente:
11.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
11.2.1.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
11.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
11.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de Serviço decorrente da Ata de Registro de Preços;
11.2.2. A Câmara Municipal poderá cancelar o registro de preços, ainda, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES
12.1. A execução dos serviços fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº8666/93;
12.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Câmara Municipal de Primavera do Leste Estado de Mato Grosso e
poderá cumular com as demais sanções administrativas.
12.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial dos serviços acordados, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à detentora, as seguintes sanções
administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93:
12.2.1. Advertência por escrito;
12.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 10%(dez por cento) sobre o valor total do Ata de Registro de Preços;
12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Primavera do Leste Estado de Mato Grosso, por
prazo não superior a 02(dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;
12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei
n.10.520/2002;
12.3. Se a detentora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Câmara Municipal de Primavera
do Leste Estado de Mato Grosso, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Câmara Municipal e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria da Fazenda Estadual;
12.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar
sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;
12.4. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado às sanções administrativas previstas no item 26 do edital, inclusive a reabilitação perante a Administração
Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Ata de Registro de
Preços.
II. Vinculam-se a esta ARP, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº.003/2022, seus anexos e as propostas da contratada.
III. É vedado caucionar ou utilizar a ARP Ata de Registro de Preços para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Câmara municipal de
Primavera do Leste.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO
14.1. Para eficácia do presente instrumento, a Câmara Municipal de Primavera do Leste providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado,
conforme Lei n. 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO
15.1. As partes contratantes elegem o foro de Primavera do Leste-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preços, em 03 (vias) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.
Primavera do Leste – MT, 17 de Março de 2022.

MANOEL MAZZUTTI NETTO
Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste – MT.

SDN COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA EIRELI.
Detentora



Originais assinados.

