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PODER EXECUTIVO
EDITAIS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 466/2022

ANEXO I

Edital de Convocação n° 080, de 30 de junho de 2022.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato
Grosso,
Considerando o Ofício SAS nº 436/2022 SME de lavra da Secretaria
Municipal de Assistência Social o qual solicita a convocação mediante
Processo Seletivo Simplificado para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL.
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 466/2022 e alterações,

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua
Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário
das 07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data
da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.
ASSISTENTE SOCIAL
Classif. Inscrição Candidato
2
1178
ROSENI RIBEIRO LIMA
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 466.01/2022 e demais normais
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste
Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
466.01/2022 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar
outros(as) candidatos(as).
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Marilene Vieira da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo e Certidão de quitação com
as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos com profissão regulamentada.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

5.
6.

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;
11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.
19. Declaração de Bem e Valores;
20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 466/2022
Edital de Convocação n° 081, de 30 de junho de 2022.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato
Grosso,
Considerando o Ofício nº 1428/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo
Simplificado, dentre outros, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS.

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo e Certidão de quitação com
as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos com profissão regulamentada.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

5.
TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 466/2022 e alterações,
I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionado(as),
classificado(as) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor
de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste,
sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no
horário das 07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar
da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Classif. Inscrição Candidato
25
533 ROSA MARIA ALVES DE AGUIAR
26

262

ANA AMELIA DOS SANTOS MOURA

27

809

LUCIMAR MOREIRA DE LANA SANTOS

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 466.01/2022 e demais normais
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste
Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
466.01/2022 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar
outros(as) candidatos(as).
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

6.

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.
19. Declaração de Bem e Valores;
20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 466/2022
Edital de Convocação n° 082, de 30 de junho de 2022.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato
Grosso,
Considerando o Ofício SAS nº 348/2022 SME de lavra da Secretaria
Municipal de Assistência Social o qual solicita a convocação mediante
Processo Seletivo Simplificado para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
Considerando que os(as) candidatos(as) classificados(as) inscritos sob nº
1135 e 303 convocados(as) pelo Edital de Convocação nº 069.466 de 15
de junho de 2022 não se apresentaram para tomar posse.

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo e Certidão de quitação com
as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos com profissão regulamentada.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

5.
6.

TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 466/2022 e alterações,
I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as),
classificado(as) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor
de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste,
sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no
horário das 07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar
da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Classif. Inscrição Candidato
46
1250
KARINA REIS LUZ
47

674

ANA LUCIA BORGES SILVA

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 466.01/2022 e demais normais
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste
Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
466.01/2022 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar
outros(as) candidatos(as).

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.

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

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Marilene Vieira da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

19. Declaração de Bem e Valores;

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 466/2022
Edital de Convocação n° 083, 30 de junho de 2022.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato
Grosso,
Considerando o Ofício nº 0805/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo
Simplificado, dentre outros, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS.
Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 15 (815)
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 070.466 de 15 de junho de
2022 não se apresentou para tomar posse.

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo e Certidão de quitação com
as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos com profissão regulamentada.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

5.
6.

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 466/2022 e alterações,
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua
Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário
das 07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data
da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Classif. Inscrição Candidato
28
1092
MARIA FELIX DE AMORIM SANTOS

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 466.01/2022 e demais normais
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste
Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
466.01/2022 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar
outros(as) candidatos(as).
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.
19. Declaração de Bem e Valores;
20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 466/2022
Edital de Convocação n° 084, de 30 de junho de 2022.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato
Grosso,

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

Considerando o Ofício nº 1229/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo
Simplificado, dentre outros, para o cargo de COZINHEIRO.

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

Considerando que os(as) candidatos(as) classificados(as) inscritos sob nº
1150 e 528 convocados(as) pelo Edital de Convocação nº 073.466 de 15
de junho de 2022 não se apresentaram para tomar posse.

4.

TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 466/2022 e alterações,

6.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo e Certidão de quitação com
as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos com profissão regulamentada.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as),
classificado(as) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor
de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste,
sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no
horário das 07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar
da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

COZINHEIRO
Classif. Inscrição Candidato
12
1505
LEILA DAIANA RODRIGUES VIDAL
13

518

NERENICY RODRIGUES MARTINS PIRES

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências para admissão constante no Edital nº. 466.01/2022 e demais normais
aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste
Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
466.01/2022 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar
outros(as) candidatos(as).
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

5.

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.
19. Declaração de Bem e Valores;
20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021
Edital de Convocação n° 102, de 30 de junho de 2022.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo
Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso,
Considerando o Ofício nº 1428/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal
de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado, dentre outros, para os cargos de PROFESSOR DE LÍNGUA
PORTUGUESA e PROFESSOR PEDAGOGO.
TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 465/2021 e alterações,
I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as),
classificados(as) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor
de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à
Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário
das 07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Inscrição Classif. Candidato
498

1

JANICE PEREIRA DA SILVA

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo e Certidão de quitação com
as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos com profissão regulamentada.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

5.
6.

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
PROFESSOR PEDAGOGO
Inscrição Classif. Candidato
429

97 ROZELI APARECIDA DAMASCENO

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital.

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
465.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar outros(as) candidatos(as).

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;

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

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.
19. Declaração de Bem e Valores;

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021
Edital de Convocação n° 103, de 30 de junho de 2022.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo
Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso,

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

Considerando o Ofício SAS nº 364/2022 de lavra da Secretaria Municipal de
Assistência Social o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo
Simplificado para o cargo de MONITOR SOCIAL.

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

Considerando que os(as) candidatos(as) classificados(as) inscritos sob nº
525 e 935 convocados(as) pelo Edital de Convocação nº 096.465 de 15 de
junho de 2022 não se apresentaram para tomar posse.

4.

TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 465/2021 e alterações,

6.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo e Certidão de quitação com
as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos com profissão regulamentada.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as),
classificados(as) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor
de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à
Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário
das 07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

MONITOR SOCIAL
Classif. Inscrição Candidato
6
74
DAFNY DA CRUZ DE SOUZA OLIVEIRA
7

368

LAUDICEIA CORTONESI FERREIRA

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
465.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.

5.

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar outros(as) candidatos(as).

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;

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

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022

19. Declaração de Bem e Valores;
20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Marilene Vieira da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021
Edital de Convocação n° 104, de 30 de junho de 2022.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo
Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso,
Considerando o Ofício nº 1325/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal
de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para os cargos de AUXILIAR EDUCACIONAL e PROFESSOR
DE PEDAGOGO.
Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 555 ao
cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 097.465 de 15 de junho de 2022 não se apresentou para tomar
posse.
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado,
para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse público,
objeto do Edital nº. 465/2021 e alterações,
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recursos
Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das
07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

AUXILIAR EDUCACIONAL
Inscrição Classif. Candidato
414
56
LAYZA VITORIA SOUSA NUNES

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital.

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo e Certidão de quitação com
as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos com profissão regulamentada.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

5.
6.

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
465.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.

16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar outros(as) candidatos(as).

17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;

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

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.
19. Declaração de Bem e Valores;

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).
21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021
Edital de Convocação n° 105, de 30 de junho de 2022.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo
Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso,
Considerando o Ofício nº 1167/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal
de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para os cargos de AUXILIAR EDUCACIONAL e PROFESSOR
DE PEDAGOGO.

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

4.

I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as),
classificados(as) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor
de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à
Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário
das 07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo e Certidão de quitação com
as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos com profissão regulamentada.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

AUXILIAR EDUCACIONAL
Inscrição Classif. Candidato

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;

Considerando que os(as) candidatos(as) classificados(as) inscritos sob nº
534 ao cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL e nº 810 ao cargo de PROFESSOR PEDAGOGO convocados(as) pelo Edital de Convocação nº
098.465 de 15 de junho de 2022 não se apresentaram para tomar posse.

5.
6.

TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse
público, objeto do Edital nº. 465/2021 e alterações,

800

57 ANA OLIVEIRA LEITE

PROFESSOR PEDAGOGO
Inscrição Classif. Candidato
53

98 MARILENE XAVIER DE OLIVEIRA

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
465.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar outros(as) candidatos(as).

18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.

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

20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

19. Declaração de Bem e Valores;

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021
Edital de Convocação n° 106, de 30 de junho de 2022.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo
Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso,

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

Considerando o Ofício nº 1097/2022 SME de lavra da Secretaria Municipal
de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Simplificado para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA.

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 724
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 099.465 de 15 de junho de 2022
não se apresentou para tomar posse.

4.

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado,
para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse público,
objeto do Edital nº. 465/2021 e alterações,

6.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo e Certidão de quitação com
as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos com profissão regulamentada.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recursos
Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das
07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Classif. Candidato
716

11 VANESSA PAES DE LIMA

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
465.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar outros(as) candidatos(as).
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022

5.

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.
19. Declaração de Bem e Valores;
20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 465/2021
Edital de Convocação n° 107, de 30 de junho de 2022.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo
Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso,

ANEXO I

1.

Fotocópia da Cédula da Identidade - RG;

Considerando o Ofício SAS nº 342/2022 de lavra da Secretaria Municipal de
Assistência Social o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo
Simplificado para o cargo de INSTRUTOR DE INFORMÁTICA.

2.

Fotocópia do CPF;

3.

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 619
convocado(a) pelo Edital de Convocação nº 101.465 de 15 de junho de 2022
não se apresentou para tomar posse.

4.

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado,
para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse público,
objeto do Edital nº. 465/2021 e alterações,

6.

7.

Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos
exigidos para o cargo;
Carteira de Identidade Profissional ou Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo e Certidão de quitação com
as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos com profissão regulamentada.
Comprovante de Residência;

8.

Fotocópia do Titulo de eleitor;

9.

Certidão de Quitação Eleitoral;

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Recursos
Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das
07:00h às 11:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data da
publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classificatória.

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
Classif. Inscrição Candidato
5
838
DHIEGO PONTES DE LIMA

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências
para admissão constante no Edital nº. 465.01/2021 e demais normais aplicáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital.
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº.
465.01/2021 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura.
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candidatos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar outros(as) candidatos(as).
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022

5.

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante
de Dispensa do Serviço Militar para os candidatos do sexo
masculino;

11. Fotocópia legível da CNH se for o caso;
12. Fotocópia da Carteira de Trabalho (página de identificação
frente e verso);
13. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores
de 18 anos e Carteira de vacina dos filhos até 5 anos de
idade;
14. Fotocópia do CPF do cônjuge e filhos dependentes maiores
de 18 anos;
15. Fotocópia do CPF dos pais;
16. Declaração de aptidão física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo pretendido;
17. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de
condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
18. Declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do
serviço público por motivo justo, ou de não ter sido exonerado a bem do serviço publico, nos últimos 5 (cinco) anos.
19. Declaração de Bem e Valores;
20. Comprovante de abertura de conta, em agência bancária na
qual a Prefeitura de Primavera do Leste mantém convênio
para recebimento de créditos salariais (Bradesco).

Cristian dos Santos Perius
Secretário Municipal de Administração

Marilene Vieira da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial
desta Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a
Central de Perícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238
e apresentar o comprovante de agendamento.
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PORTARIAS
PORTARIA INTERNA Nº 048/2022/SMS/SUS

PORTARIA INTERNA Nº 050/2022/SMS/SUS

LAURA LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

LAURA LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO
LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

RESOLVE

REVOGAR a Portaria Interna Nº024/2022/SMS/SUS de 03 de Janeiro de
2022, e todos seus efeitos, não prevalecendo quaisquer direitos da referida
Portaria.

Nomear, o senhor JEAN CARLOS SOARES SAMPAIO, Enfermeiro,
para exercer a função de Coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência - SAMU da Secretaria Municipal de Saúde.

A referida Portaria trata sobre a designação do Senhor JEAN CARLOS
SOARES SAMPAIO para exercer a função de Coordenador do Centro de
Reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde da Secretária Municipal de
Saúde.

Fica o servidor supracitado designado para assumir a Responsabilidade
Técnica – RT e gerência da unidade.

Esta portaria entra em vigor em 30 de junho de 2022, revogando-se disposições anteriores.

Esta portaria entra em vigor em 01 de Julho de 2022, revogando-se disposições anteriores.

Registre-se e Publica-se,
Registre-se e Publica-se,

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
30 de Junho de 2022

LAURA LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE SAÚDE
PORTARIA N° 357/2022
PORTARIA INTERNA Nº 049/2022/SMS/SUS

LAURA LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
01 de Julho de 2022.

LAURA LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE SAÚDE
PORTARIA N° 357/2022
PORTARIA INTERNA Nº 051/2022/SMS/SUS

LAURA LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ, SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO
LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
RESOLVE
REVOGAR a Portaria Interna Nº014/2022/SMS/SUS de 03 de Janeiro de
2022, e todos seus efeitos, não prevalecendo quaisquer direitos da referida
Portaria.
A referida Portaria trata sobre a designação do Senhor ALEX GOMES
MOREIRA para exercer a função de Coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU da Secretária Municipal de Saúde.

Nomear, o senhor ELIAS FROTA PRADO, para exercer a função de
Coordenador da Unidade Descentralizadora de Reabilitação da Secretaria
Municipal de Saúde.
Esta portaria entra em vigor em 01 de Julho de 2022, revogando-se disposições anteriores.

Esta portaria entra em vigor em 30 de junho de 2022, revogando-se disposições anteriores.
Registre-se e Publica-se,
Registre-se e Publica-se,

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
30 de Junho de 2022

LAURA LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE SAÚDE
PORTARIA N° 357/2022

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
01 de Julho de 2022.

LAURA LEANDRA MORAES PORTELA DE QUEIROZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE SAÚDE
PORTARIA N° 357/2022
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PORTARIA Nº 466/2022

PORTARIA Nº 569/2022

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais,

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 251 de 19 de
maio de 2022 do Concurso Público Municipal 01/2019,

RESOLVE
Conceder Elevação de Classe ao servidor relacionado abaixo, prevista no
inciso III, parágrafo único do artigo 4º e do artigo 34 da Lei Municipal nº
681 de 27 de setembro de 2001, enquadrando na seguinte Classe:
CLASSE “C”
NOME
LUCYLENE APARECIDA
LAMERA GRANADO

CARGO
PROFESSOR PEDAGOGO

VIGÊNCIA
MARÇO/2021

Registre-se e Publique-se.

RESOLVE
Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipal, a senhora VIVIANE
SOUSA BARROS, para exercer a função de Assistente Social, 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 31 de maio de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
REPUBLICADA POR TER SAIDO COM ERRO MATERIAL NA EDIÇÃO Nº 2255.
PORTARIA Nº 568/2022
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 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 253 de 20 de
maio de 2022 do Concurso Público Municipal 01/2019,
RESOLVE
Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipal, o senhor ALEX
SANTOS QUEIROZ, para exercer a função de Assistente Técnico, sendo
enquadrado no Regime Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 679
de 25 de setembro de 2001, até disposição em contrário, recebendo a remuneração constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de
dezembro de 2001 – Plano de Cargos e Salários e suas alterações.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 30 de junho de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
PORTARIA Nº 570/2022
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 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 251 de 19 de
maio de 2022 do Concurso Público Municipal 01/2019,
RESOLVE
Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipal, a senhora KÁCIA
APARECIDA COIMBRA, para exercer a função de Assistente Social,
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 30 de junho de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se.
ELO.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 30 de junho de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.

14

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 30 de Junho de 2022 • Edição Extraordinária 2274 • Ano XVI • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

PORTARIA Nº 571/2022

PORTARIA Nº 573/2022

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 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 259 de 20 de
maio de 2022 do Concurso Público Municipal 01/2019,

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais,

RESOLVE
Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipal, a senhora KEITY
DANIELE TEIXEIRA, para exercer a função de Assistente Técnico,
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.

RESOLVE

Artigo 1º - Designar os seguintes fiscais para acompanhamento dos processos licitatórios das modalidades:
PREGÃO PRESENCIAL Nº
061/2022

Registre-se e Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 30 de junho de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

Objeto

ELO.
PORTARIA Nº 572/2022
LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais,

Fiscal do Contrato
Suplente do Fiscal

RESOLVE
Artigo 1º - Designar os seguintes fiscais para acompanhamento dos processos licitatórios das modalidades:
PREGÃO Nº 058/2022

Objeto

Fiscal do Contrato
Suplente do Fiscal

PROCESSO N° 696/2022
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA UTI MÓVEL TIPO D, ADULTO E
NEONATAL, DE PACIENTES DO SUS
- EM ALTO RISCO DURANTE AS
TRANSFERÊNCIAS HOSPITALARES
DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO,
GARANTINDO AO PACIENTE AS
CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O
ATENDIMENTO ADEQUADO ATÉ O
HOSPITAL DE REFERÊNCIA.
ELIZETE RODRIGUES DO NASCIMENTO
PAULO MARCOS DE MORAES
COIMBRA

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 30 de junho de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.

PROCESSO N° 702/2021
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B, PARA REMOÇÃO
BÁSICA DE PACIENTES DO SUS
DURANTE AS TRANSFERÊNCIAS
HOSPITALARES DENTRO E FORA
DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO
LESTE; GARANTINDO AO PACIENTE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
PARA O ATENDIMENTO ADEQUADO ATÉ O HOSPITAL DE REFERÊNCIA.
ELIZETE RODRIGUES DO NASCIMENTO
PAULO MARCOS DE MORAES
COIMBRA

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 30 de junho de 2022.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
ELO.
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PREGÃO / LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 731/2022
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 EDUCAÇÃO

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PISO GRANILITE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISO E
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE INCENDIO E SPDA DA EMEF MAURO WEISS. 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.

Data da Abertura: 18/07/2022

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), 30 de junho de 2022.

Adriano Conceição de Paula
Presidente da Comissão de Licitação
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AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 731/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PISO
GRANILITE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISO E INSTALAÇÃO DO
SISTEMA DE COMBATE INCENDIO E SPDA DA EMEF MAURO
WEISS. 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.
O município de Primavera do Leste - MT, por meio do Presidente da Comissão de Licitação- CPL, nomeada pela Portaria nº 031/2022 de 02/01/2022,
vem a público divulgar que a Licitação em epígrafe, cuja abertura ocorreu
dia 21 de junho de 2022, às 07:30 horas, fora declarada deserta, face a
ausência de interessados.
Primavera do Leste, 24 de junho de 2022.

RESULTADO DE JULGAMENTO
Ref. Pregão Presencial nº 058/2022
Processo nº 696/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna
público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na
sessão do Pregão nº 58/2022 - do processo de compra nº 696/2022 referente
a contratação Registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de transporte em ambulância UTI móvel tipo D, adulto e neonatal, de pacientes do SUS - em alto
risco durante as transferências hospitalares dentro e fora do município,
garantindo ao paciente as condições necessárias para o atendimento adequado até o hospital de referência. sob o critério menor preço, cujo resultado é o
seguinte: sagra-se vencedor (as) a (s) empresa (s) para o (s) lote (s) licitado(s) - ITEM 1: A EMPRESA M.R.TRANSPORTE DE PACIENTES
LTDA NO VALOR FINAL DE R$ 760.750,00 (setecentos e sessenta mil e
setecentos e cinquenta reais) .
Primavera do Leste – MT, 30 de junho de 2022.

*Adriano Conceição de Paula
Presidente da CPL
*Original assinado nos autos do processo.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2022
AMPLA PARTICIPAÇÃO
Processo nº 817/2022
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 10.024/19, Lei Municipal
1953/2021 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:
Objeto:

“MENOR PREÇO POR ITEM”
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO
NA MODALIDADE PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO
DE PRIMAVERA DO LESTE, MT.
SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES

Dia:

13 de julho de 2022

Hora:
Site:

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

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.
LOCAL:

Primavera do Leste, 30 de junho de 2022

Maria Aparecida Montes Canabrava
*Pregoeira
*original assinado nos autos do processo.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022
Itens Exclusivo ME/EPP e Ampla Participação
Processo nº 841/2022
(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).

“MENOR PREÇO POR ITEM”

Tipo:
Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO
AS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS,
EQUIPAMENTOS
PERMANENTES E DE SONORIZAÇÃO,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES

Dia:

13 de julho de 2022

Hora:
Site:

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

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.
LOCAL:

Primavera do leste 30 de junho de 2022
Maria Aparecida Montes Canabrava
Pregoeira

Regiane Cristina da Silva do Carmo
Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022
Item Exclusivo ME/EPP e Benefício Regional 1.953/2021
Processo nº 886/2022
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 10.024/19 e subsidiariamente,
pelas Leis nº 8.666/93, Nº 9.784/99, LC 123/06 e suas alterações e
demais legislação complementar).
Tipo:
“MENOR PREÇO POR ITEM”
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTES
MARCIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SEMESP (SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES) DE PRIMAVERA DO LESTE, E SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRIMAVERA DO LESTE.
SESSÃO PÚBLICA PARA DISPUTA DE LANCES
Dia:
14 de julho 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)
HoráDas 07:00 às 13:00 – Horário local.
rios:
LORua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT
CAL:
(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 30 de junho de 2022

Regiane Cristina da Silva do Carmo
Pregoeira
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022
2º ADENDO MODIFICADOR
OBJETO: Chamamento Público visando a seleção de Organização de Sociedade Civil sem fins lucrativos para a realização de Censo Demográfico e
Econômico, atualizar Dados de Quantificação da População, além de fornecer Informações das Condições Sociais e de Economia Local atualizadas do
Município de Primavera do Leste - MT.
A Comissão Permanente De Licitações da Prefeitura Municipal de Primavera do
Leste - MT, em atendimento ao Oficio nº 156/2022/SEDEC, de 28 de junho de
2022, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da
licitação constante em edital do Chamamento em epígrafe que fica alterado por
força deste 2º ADENDO MODIFICADOR, nos seguintes termos:

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°
168/2022
Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente
do Processo Administrativo nº 0942/2022, em favor da Banda Erre Som,
representada pela empresa: RONALDO SOARES DOS SANTOS
93500300120 - MEI, para a prestação de serviço de Show Artístico com
apresentação no dia 01 de julho de 2022 durante o Evento Popular Tradicional denominado: “Festa no Cerrado” em Atendimento à Secretaria
Municipal de Educação - SME, nos termos do Art. 25, Inciso III da Lei nº
8.666/93, no valor total de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).
Face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se
encontra devidamente instruído.

Publique-se.

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022.

Adriana Tomasoni
Secretária Municipal de Educação
*original assinado nos autos do processo

AVISO DE CHAMAMENTO

Concurso nº 002/2021 - Prêmio Primavera de Artes Visuais

O Presidente da CPL do Município de Primavera do Leste, no uso das
atribuições, em atendimento ao Ofício nº 312/2022/SECULT, de 28 de
junho de 2022, e com base na Publicação do Resultado do presente Concurso em: 04/10/2021 na 1ª (primeira) página do Diário Oficial de Primavera do Leste - DIOPRIMA, torna público o CHAMAMENTO da 6ª
(sexta) colocada: Gemini Prouções - Kayra Juliane Ribas - Projeto Primavera em Flores, do Edital do Concurso Público supramencionado, tendo
em vista a DESISTÊNCIA da 5ª (quinta) candidata: Ana Flávia Resende
de Jesus - Projeto Sonho de Criança, conforme consta do Termo de Desistência enviado pela mesma à Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e
Juventude - SECULT em 31/05/2022.
O edital, bem como seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados em nosso site www.primaveradoleste.mt.gov.br aba “Editais e Licitações”.

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022.

FICA SUPRIMIDO:
No instrumento convocatório, página 05 (cinco), Item:
“5.1.11. Ser sediada no município de Primavera do Leste;”
Em virtude da alteração NÃO impactar na formulação da proposta, a data para
início do recebimento dos envelopes permanece inalterada.
As demais cláusulas e anexos do instrumento convocatório permanecem inalteradas.
O presente ADENDO MODIFICADOR encontra-se a disposição dos interessados
na Comissão de Licitação, situada na Rua Maringá, nº 444, Centro, CEP 78850000, em Primavera do Leste - MT, bem como no site
www.primaveradoleste.mt.gov.br – EMPRESA - Editais e Licitações.

Adriano Conceição de Paula
Presidente da CPL

Primavera do Leste - MT, 30 de junho de 2022.
Adriano Conceição de Paula
Coordenador de Licitações

*Original assinado nos autos do processo.

*Original assinado nos autos do processo.
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PODER LEGISLATIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2022

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, resolve registrar os preços da empresa DIOGO
FORTES DA SILVA PUBLICIDADE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.441.883/0001-29 com sede na Avenida das Orquídeas, 76, bairro Condomínio Residencial Primavera, na cidade de Primavera do Leste – MT, e-mail: diogo_fortes@hotmail.com, doravante designada DETENTORA, representada, neste ato, por
Diogo Fortes da Silva, portador da cédula de identidade nº 12823643 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 890.316.101-78, considerando o constante no processo licitatório nº 012/2022, 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. Contratação prestação de serviço de filmagens, gravação, transmissão e edição de vídeo de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste
Edital e em seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n. 009/2022, 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 012/2022.

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 009/2022.
3.2. O objeto deste instrumento deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial para Registro de Preço nº 009/2022 e seus
anexos.

CLÁUSULA QUARTA: DA CONTRATADA E DOS VALORES
4.1. Dados da Contratada: , inscrita no com, e-mail:, doravante designada DETENTORA, representada, neste ato, por, portador da cédula de identidade nº
12823643 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 890.316.101-78
NOME: DIOGO FORTES DA SILVA PUBLICIDADE – ME.
CNPJ/MF sob o nº 10.441.883/0001-29
Sede na Avenida das Orquídeas, 76, bairro Condomínio Residencial Primavera, na cidade de Primavera do Leste – MT
Telefones: (66) 9.9659-3201

E-mail: diogo_fortes@hotmail.com

Representante Legal: DIOGO FORTES DA SILVA
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 3927-3 Operação 003 Conta-Corrente: 1919-7

4.2. Do Valor:
ITEM

COD
BETHA

COD TCE UNID FORN.

SERVIÇO

1

242

336940-4

MÊS
(cód.: 1092)

2

555

287621-3

HORA
(cód.: 1091)

QNT

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO E 12
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS MESES
SESSÕES ORDINÁRIAS

4.681,5784

56.178,94

GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO E 48
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS HORAS
SESSÕES
EXTRAORDINÁRIAS,

246,5631

11.835,03
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ITINERANTES E SOLENES
3

552

255234-5

HORA
(cód.: 1091)

GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO E 48
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS HORAS
SESSÕES DE LICITAÇÃO

262,1684

12.584,08

4

709

327087-4

UNID
(cód.: 1)

PRODUÇÃO
DE
INFORME 10
PUBLICITÁRIOS – VINHETAS E MINUTOS
VTS (0,30’ a 01’00)

340,1947

3.401,95

TOTAL 84.000,00
4.2.1. Para fins de aditamento, o valor global da contratação é de R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais).

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, correrão pela seguinte dotação orçamentária:
As dotações orçamentárias, no qual correrá os presentes despesas, serão:
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Primavera do Leste Estado de Mato Grosso
Fonte:01
Projeto/Atividade: 2.003 – Manutenção da ação legislativa
Serviço de Tecnologia da Informação: 3.3.90.39.00.00.00.00
5.2. Consta às fls. 04 e 05 – CMPVA-MT, do Processo Administrativo nº 012/2022, 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.
6.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT
6.2.3. 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.
6.2.4. 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 012/2022, será a Nota Fiscal/Fatura atestada.

6.3. 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;
6.3.1. O pagamento da fatura será precedido de consulta da regularidade fiscal da empresa detentora junto ao INSS, ao FGTS e à Receita Federal/PGFN.
6.3.2. O pagamento realizar-se-á em favor da detentora mediante depósito bancário em conta corrente, por meio de ordem bancária.

6.4. 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.
6.4.1. 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.
6.4.2. 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.
6.5. 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.
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6.6. 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:
6.6.1. Atestação pelo Setor de Compras da Administração, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, das notas fiscais emitidas pela detentora;
6.7. A detentora deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa do objeto fornecido a esta Câmara Municipal de Primavera do Leste, além do
número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento;
6.7.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a detentora, para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.
6.7.2. Nenhum pagamento isentará a detentora das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.
6.8. 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;
6.9. 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 009/2022, 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;
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 nº 009/2022.

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;
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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.

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 20%(vinte 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.
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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 012/2022, 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, 29 de Junho de 2022.

MANOEL MAZZUTTI NETO
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT.
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