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PODER EXECUTIVO 
 

 
 
  

EDITAIS 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 468/2022 

 

Edital de Convocação n° 040, de 16 de março de 2023. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

  

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições le-

gais 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 0066/2023 SINFRA de lavra da Secretaria Muni-

cipal de Infraestrutura o qual solicita a convocação mediante Processo Se-

letivo Simplificado para o cargo de COVEIRO. 

  

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 539 con-

vocado(a) pelo Edital de Convocação nº 036.468 de 07 de março de 2023 

não se apresentou para tomar posse. 

  

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo Sele-

tivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, 

para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse público, ob-

jeto do Edital nº. 468/2022 e alterações,  

  

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifi-

cado(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Re-

cursos 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. 

  

COVEIRO 

Classif.    Inscrição   Candidato 

5 777 RODRIGO VAZ DA SILVA 

  

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências 

para admissão constante no Edital nº. 468.01/2022 e demais normais apli-

cáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital. 

  

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

468.01/2022 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade 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) candida-

tos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar ou-

tros(as) candidatos(as).  

  

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

  

Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2023. 

  

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 

Henrique Alexandre Gatto 

Secretário Municipal de Infraestrutura 

 

ANEXO I 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos exigi-

dos para o cargo; 

6. 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 fis-

calizador do exercício profissional para os cargos com profissão re-

gulamentada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante de Dis-

pensa 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 con-

dições 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 ser-

viço 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 recebi-

mento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial desta 

Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a Central de Pe-

rícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 e apresentar o com-

provante de agendamento. 
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ANEXO I 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos exigi-

dos para o cargo; 

6. 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 fis-

calizador do exercício profissional para os cargos com profissão re-

gulamentada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante de Dis-

pensa 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 con-

dições 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 ser-

viço 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 recebi-

mento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial desta 

Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a Central de Pe-

rícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 e apresentar o com-

provante de agendamento. 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 468/2022 

 

Edital de Convocação n° 041, de 16 de março de 2023. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

  

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições le-

gais 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 0195/2023 SME de lavra da Secretaria Municipal 

de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Sim-

plificado para os cargos de MOTORISTA – Categoria “D” – TRANS-

PORTE ESCOLAR, MOTORISTA – Categoria “E” – TRANSPORTE ES-

COLAR e PROFESSOR PEDAGOGO. 

  

Considerando que os(as) candidatos(as) classificados(as) inscritos sob nº 

159 ao cargo de  MOTORISTA – Categoria “D” – TRANSPORTE ESCO-

LAR, nº 412 ao cargo de MOTORISTA – Categoria “E” – TRANSPORTE 

ESCOLAR, nº 679 ao cargo de PROFESSOR PEDAGOGO convocados(as) 

pelo Edital de Convocação nº 037.468 de 17 de fevereiro de 2023 não se 

apresentaram para tomar posse. 

  

TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo Se-

letivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determi-

nado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse pú-

blico, objeto do Edital nº. 468/2022 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 ho-

rário 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 classifica-

tória. 

  

MOTORISTA – Categoria “D” – TRANSPORTE ESCOLAR 

Classif.    Inscrição   Candidato 

6 741 GILSON DA SILVA COSTA 

  

MOTORISTA – Categoria “E” – TRANSPORTE ESCOLAR 

Classif.    Inscrição   Candidato 

6 81 ANTONIO EUFLASINO GENEROSO 

  

PROFESSOR PEDAGOGO 

Classif.    Inscrição   Candidato 

83 888 SILVANIA PAULA RODRIGUES DE SOUZA 

  

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências 

para admissão constante no Edital nº. 468.01/2022 e demais normais apli-

cáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital. 

  

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

468.01/2022 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade 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) candida-

tos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar ou-

tros(as) candidatos(as).  

  

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

  

Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2023. 

  

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos exigi-

dos para o cargo; 

6. 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 fis-

calizador do exercício profissional para os cargos com profissão re-

gulamentada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante de Dis-

pensa 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 con-

dições 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 ser-

viço 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 recebi-

mento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial desta 

Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a Central de Pe-

rícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 e apresentar o com-

provante de agendamento. 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 468/2022 

 

Edital de Convocação n° 042, de 16 de março de 2023. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

  

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições le-

gais 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 0461/2023 SME de lavra da Secretaria Municipal 

de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Sim-

plificado para o cargo de PROFESSOR PEDAGOGO. 

  

Considerando que o(a) candidato(a) classificado(a) inscrito sob nº 35 con-

vocado(a) pelo Edital de Convocação nº 038.468 de 07 de março de 2023 

não se apresentou para tomar posse. 

  

TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo Sele-

tivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determinado, 

para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse público, ob-

jeto do Edital nº. 468/2022 e alterações,  

  

I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifi-

cado(a) do Processo Seletivo Simplificado, a comparecer no Setor de Re-

cursos 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 PEDAGOGO 

Classif.    Inscrição   Candidato 

84 981 SOFIA BUDUNOV DE OLIVEIRA 

  

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências 

para admissão constante no Edital nº. 468.01/2022 e demais normais apli-

cáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital. 

  

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

468.01/2022 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade 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) candida-

tos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar ou-

tros(as) candidatos(as).  

  

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

  

Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2023. 

  

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I 

 

1. Fotocópia da Cédula da Identidade - RG; 

2. Fotocópia do CPF; 

3. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 

4. Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

5. Fotocópia do comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos exigi-

dos para o cargo; 

6. 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 fis-

calizador do exercício profissional para os cargos com profissão re-

gulamentada.  

7. Comprovante de Residência; 

8. Fotocópia do Titulo de eleitor; 

9. Certidão de Quitação Eleitoral; 

10. Fotocópia do Certificado de Reservista, ou Comprovante de Dis-

pensa 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 con-

dições 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 ser-

viço 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 recebi-

mento de créditos salariais (Bradesco). 

21. Exame Admissional, realizada por Junta Médica Oficial desta 

Prefeitura Municipal, realizar o agendamento junto a Central de Pe-

rícias pelo telefone (66) 3498-3333 ramal 238 e apresentar o com-

provante de agendamento. 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 468/2022 

 

Edital de Convocação n° 043, de 16 de março de 2023. 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

  

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições le-

gais 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 0528/2023 SME de lavra da Secretaria Municipal 

de Educação o qual solicita a convocação mediante Processo Seletivo Sim-

plificado para os cargos de AUXILIAR EDUCACIONAL, PROFESSOR 

DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, PROFESSOR DE LÍNGUA PORTU-

GUESA E PROFESSOR PEDAGOGO. 

  

Considerando que os(as) candidatos(as) classificados(as) inscritos sob nº 

1314 ao cargo de  AUXILIAR EDUCACIONAL, nº 714 ao cargo de PRO-

FESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, nº 806 ao cargo de PROFESSOR 

PEDAGOGO convocados(as) pelo Edital de Convocação nº 039.468 de 09 

de março de 2023 não se apresentaram para tomar posse. 

  

TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo Se-

letivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo determi-

nado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse pú-

blico, objeto do Edital nº. 468/2022 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 ho-

rário 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 classifica-

tória. 

  

AUXILIAR EDUCACIONAL 

Classif.    Inscrição   Candidato 

3 861 SANDREANE ROCHA SILVA 

  

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Classif.    Inscrição   Candidato 

3 1089 JULIANA BALTA FERREIRA 

  

PROFESSOR PEDAGOGO 

Classif.    Inscrição   Candidato 

85 499 MAWENE ESPIGARI DA SILVA ZACCARO 

  

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigências 

para admissão constante no Edital nº. 468.01/2022 e demais normais apli-

cáveis e apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital. 

  

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

468.01/2022 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade 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) candida-

tos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar ou-

tros(as) candidatos(as).  

  

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

  

Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2023. 

  

Cristian dos Santos Perius 

Secretário Municipal de Administração 

 

Adriana Tomasoni 

Secretária Municipal de Educação 
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PORTARIA Nº 184/2023 

  

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais, 

  

R E S O L V E 

  

Artigo 1º - Designar os seguintes fiscais para acompanhamento dos proces-

sos licitatórios das modalidades: 

  

PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 126/2022 

PROCESSO 

Nº 1759/2022 

Objeto 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESAS ESPECIALIZADA NO FORNECI-

MENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA IN-

DUSTRIAL E  GRANITO PARA ATEN-

DER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

Fiscal do Contrato GILDESIO RODRIGUES DOS SANTOS 

Suplente do Fiscal PAULO MARCOS DE MORAES COIM-

BRA 

  

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

  

Registre-se e Publique-se. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 16 de março de 2023. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ELO. 

PORTARIA Nº 185/2023 

  

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais, 

  

R E S O L V E 

  

Artigo 1º - Designar os seguintes fiscais para acompanhamento dos proces-

sos licitatórios das modalidades: 

  

PREGÃO ELETRÔ-

NICO Nº 008/2023 

PROCESSO 

Nº 125/2023 

Objeto 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA EM PLANTIO E 

FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNA-

MENTAIS PARA ATENDER AS DEMAN-

DAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT. 

Fiscal do Contrato PAULO MARCOS DE MORAES COIM-

BRA 

Suplente do Fiscal GILDESIO RODRIGUES DOS SANTOS 

  

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

  

Registre-se e Publique-se. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 16 de março de 2023. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 
 

PORTARIA Nº 186/2023 

  

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

MAVERA 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 se-

tembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 409 de 1º de 

fevereiro de 2023 do Concurso Público Municipal 01/2019, 

 

RESOLVE 

  

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipal, a senhora LORENA 

CARVALHO SOUZA SILVA, para exercer a função de Psicólogo, 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 remu-

neração 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 16 de março de 2023. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ELO. 

PORTARIA Nº 187/2023 

  

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

MAVERA 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 se-

tembro de 2001, e de acordo com o Edital de Convocação nº 410 de 1º de 

fevereiro de 2023 do Concurso Público Municipal 01/2019, 

  

RESOLVE 

  

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipal, a senhora GRACI-

ENE PAULA DE ARRUDA SOUZA, para exercer a função de Professor 

Pedagogo, 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 altera-

ções. 

  

Registre-se e Publique-se. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 16 de março de 2023. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

PORTARIAS 
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DECRETO Nº 2.290 DE 15 DE MARÇO DE 2023 

 

“Aprova a Instrução Normativa SCL Nº 01/2023 do Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT., que regulamenta o Procedi-
mento para a realização de Licitações de Obras, Compras de Produtos e Insumos e Contratação de Serviços.  

  

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007, e o artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.006, de 14 de 

agosto de 2008, 

  
D E C R E T A 

  

Artigo 1º -Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 01/2023 DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PRIMAVERA DO LESTE-MT., que regulamenta o Procedimento para a realização de Licitações de Obras, Compras de Produtos e Insumos e Contratação 

de Serviços.  
  

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, observando-se o disposto no artigo 16 da Instrução Normativa SCL nº 01/2023, anexa. 

  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 15 de março de 2023. 
 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

LLA/ELO. 
 
 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 001/2023 

  

Versão: 02 

Aprovação: 15/03/2023 

Ato de Aprovação: Decreto nº 2.290/2023 

Unidades Executoras: Setor de Licitação 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração 

  

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, usando das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1020, 

de 14 de novembro de 2007, e o artigo 3º do Decreto Municipal nº 1006, de 14 de agosto de 2008, resolve expedir a seguinte instrução normativa destinada à 
implantação do Sistema de Compras, Licitações e Contratos (SCL) no Sistema de Controle Interno (SCI). 

  

RESOLVE, 

 

DA FINALIDADE 

  

Artigo 1º - Regulamenta o procedimento para a realização de licitações de obras, compras de produtos e insumos e contratação de serviços para a Prefeitura Municipal 

de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso. 
  

DA ABRANGÊNCIA 

  

Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange todas as Unidades da Administração Direta do Poder Executivo. 

  

DO CONCEITO E NOMENCLATURA 

  

Artigo 3º - Para fins de entendimento desta Instrução Normativa, considera-se: 

I. Almoxarifado: Local destinado à armazenagem em condições adequadas de produtos para uso interno; 
II. Obra: Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta; 

III. Serviço: Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, 

operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 
IV. Compra: Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parcelada. 

  

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

  

Artigo 4º - Têm-se como base para o desenvolvimento desta Instrução Normativa: 

  
I. Lei Federal 8.666/1993, Art. 24, Inciso I e II; 

II. Constituição Federal 1988 

  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

Artigo 5º - Todo o procedimento para realização de processo licitatório para compra de materiais, realização de obras e prestação de serviços regular-se-á por esta 
Instrução Normativa, pela Lei 8666/93 e Lei 10.520/02. 

  

DECRETOS 
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DA RESPONSABILIDADE 

  

Artigo 6º - Do Setor de Compras: 
I. Cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto às condições e procedimentos a serem observados no planejamento e na 

realização das compras; 

II. Manter a instrução normativa devidamente atualizada. 
  

Artigo 7º - Da Secretaria de Administração: 

I. Promover a divulgação da Instrução Normativa junto a todas as unidades da Prefeitura Municipal e Autarquia; 
II. Determinar mecanismos para cumprimento desta Instrução Normativa. 

  

Artigo 8º - Das demais Unidades: 
I. Cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto às condições e procedimentos a serem observados no planejamento e na 

realização das compras; 
II. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários responsáveis pela compra da unidade, zelando do seu fiel cumprimento; 

III. Respeitar o planejamento de compras do Setor de Compras. 

  
DOS PROCEDIMENTOS 

NORMAS GERAIS 

  

Artigo 9º – No início de cada ano deverá ser nomeada, por portaria do Poder Executivo, a comissão permanente de licitações do Município, em obediência ao artigo 

51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. 

  
§ 1o– A comissão prevista neste artigo deverá ser composta por, no mínimo, 03 (três) membros, servidores municipais, sendo, pelo menos, dois deles ocupantes de 

cargo de provimento efetivo. 

  
§ 2º – Fica vedada a recondução da totalidade dos membros da comissão de licitações para o exercício subsequente (artigo 51, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93). 

  

Artigo 10 – Fica instituído o documento denominado “Termo de Referência” na forma do anexo III, que deverá ser utilizado pelo setor requisitante para fazer a 
descrição e caracterização dos bens, materiais ou serviços, objeto da licitação bem como detalhar as exigências, requisitos e demais condições a serem cumpridas 

pela contratada ou fornecedor, de forma a evitar o direcionamento e preservar os interesses da administração pública.  Referido documento ficará fazendo parte 

integrante do edital. 
  

Artigo 11 – Inexistindo estoque suficiente de bens móveis, insumos e demais materiais no almoxarifado para atender à requisição, bem como constatada a necessidade 

de contratação de serviços e obras, o setor requisitante elaborará através do sistema informatizado em uso, a requisição interna nos moldes do anexo V desta Instrução 
Normativa, denominado “Solicitação de Material/Serviço”, remetendo-a ao setor de licitações, após assinatura do superior hierárquico do setor requisitante e autori-

zação do ordenador de despesas, juntamente com o Termo de Referência. 

  
Artigo 12 - Nos casos de serviços de confecção de projetos de engenharia e projetos de arquitetura de alta complexidade, o setor demandante deverá realizar consulta 

prévia ao setor de engenharia e arquitetura, sobre o atendimento da demanda, ocorrendo a recusa mediante justificativa da equipe técnica, proceder o processo de 

licitação. 
  

Parágrafo Primeiro – Para fins dessa instrução projetos de alta complexidade são aqueles assim declarados, justificadamente, pelo departamento de engenharia. 

Parágrafo Segundo – Para fins dessa Instrução projetos de alta complexidade são todos os projetos excetos os de reforma que não envolva ampliações. 
  

Artigo 13 – O Setor de Licitações desta Prefeitura, de posse da Requisição e do Termo de Referência, verificará inicialmente os itens abaixo, aplicando complemen-

tarmente o “checklist” consubstanciado nos anexos I ou II desta instrução normativa, conforme a fase e a modalidade de licitação.  Referidos anexos ficarão fazendo 
parte integrante do processo licitatório: 

  

I – a existência de dotação orçamentária e respectiva reserva, junto ao sistema de contabilidade (artigo 7º, § 2º, inciso III e artigo 14 da Lei Federal nº 8.666/93); 
II – a previsibilidade financeira, inclusive para cobertura das despesas, junto ao sistema financeiro (artigo 38, caput, da Lei Federal nº 8.666/93); 

III – a modalidade de processo licitatório que pode se dar por concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão (artigo 22 da Lei Federal nº 8.666/93). 

Poderá também ser pela modalidade de pregão, instituído pela Lei Federal nº 10.520/02; 
IV – o tipo da licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço ou maior lance (§1º do artigo 45 da Lei Federal nº 8.666/93). 

  

Artigo 14 – As licitações para execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 8.666/93 e, sem prejuízo das 
demais exigências dos artigos 3º e 4º desta instrução normativa e, em particular, a seguinte sequência:  

I – projeto básico; 

II – projeto executivo; 
III – execução das obras ou serviços. 

  

§ 1º – Projeto básico não é caracterizado pela sua intitulação que é irrelevante e sim pelo conteúdo técnico detalhado na forma do inciso IX do artigo 6º da Lei Federal 
nº 8.666/93, para atender o que dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:  

“... A finalidade dessa exigência é para que se tornem conhecidos os elementos suficientes à compreensão e realização do objeto da licitação por parte do poder 
público. Se, no edital, esses elementos estão presentes, atingindo os desígnios da lei, a publicidade do objeto da licitação está presente e aberto amplo espaço para 

o caráter competitivo do certame, sem implicar prejuízo algum para a lisura do negócio jurídico a ser celebrado e, consequentemente, não ser motivo para decre-

tação da nulidade...”. 
  

§ 2º – Projeto Executivo é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, na forma prevista no inciso X do artigo 6º da Lei Federal nº 8.666/93. A ausência do projeto executivo importa risco de inobservância do 
princípio constitucional de que toda e qualquer contratação pressupõe a existência de recursos orçamentários.  

  

§ 3º – A desejada e necessária celeridade da implantação das obras e serviços públicos deverão ocorrer como resultante da ação prévia da Secretaria de Planejamento 
e Orçamento consubstanciada através do devido planejamento, do respectivo e prévio projeto técnico, em harmonia com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual.   

  

§ 4º – Fica vedada a aplicação de recursos públicos em empreendimentos não planejados, cuja licitação se baseia em esboços primários, sem informações corretas, 

com requisitos de participação despropositados, levando alguém a vencer a licitação, firmar o contrato e dar início ao que se chama de “desconstrução” do contrato 

original e dos requisitos que tinham afastado dezenas de possíveis candidatos do processo licitatório. 
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§ 5º – Fica vedada a invocação de urgência na execução do objeto contratual de modo a impedir a identificação dos problemas e irregularidades e impossibilitar a 

adoção das providências saneadoras. O processo licitatório respeitará uma sequência ordenada para as diversas fases da atuação administrativa e proíbe o início da 

fase subsequente sem exaurimento do antecedente.  
  

§ 6º – Todo procedimento licitatório deverá observar rigorosamente as regras e princípios que regem a administração pública, como a legalidade, a impessoalidade, 

a moralidade e probidade administrativa, a publicidade, a igualdade, a vinculação ao instrumento convocatório, ao julgamento objetivo, a economicidade, além de 
outros princípios correlatos.  

  

Artigo 15 – Os processos licitatórios deverão ser autuados pela sequência numérica por modalidade, protocolados e as páginas todas numeradas e rubricadas pelo 
servidor responsável, e conterão basicamente os seguintes documentos (artigo 38, caput, da lei Federal nº 8.666/93): 

I – requisição interna nos moldes do anexo V, denominado “Solicitação de Material/Serviço”, do setor respectivo a que se refere o objeto da licitação; 

II – comprovante de existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, expresso através de declaração do setor financeiro-contábil; 
III – orçamento prévio; 

IV – autorização do Prefeito Municipal, ou Secretário por ele designado, para início do processo licitatório; 
V– edital e respectivos anexos (minuta de contrato, projetos, memoriais e termo de referência, na forma do anexo III); 

VI – comprovante das publicações do edital resumido, na forma do artigo 21 da Lei Federal nº 8.666/93; 

VII – recibo de entrega do edital e anexos quando na modalidade de convite; 
VIII – ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite; 

IX – original ou cópia autenticada da documentação de habilitação; 

X – original das propostas; 
XI – atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora; 

XII – pareceres técnicos, contábeis ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

XIII – quadro comparativo de preços; 
XIV – recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões; 

XV – despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso; 

XVI – atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação; 
XVII – termo de contrato, conforme o caso. 

  

Artigo 16 – Os editais de licitação deverão conter, conforme o caso, os seguintes elementos (artigo 40 da Lei Federal nº 8.666/93): 
I – a autuação com a fixação do número do processo administrativo e número do processo licitatório por modalidade; 

II – a repartição interessada (Secretaria ou Departamento Requisitante); 

III – a modalidade da licitação (concorrência, tomada de preços, convite, leilão, concurso ou pregão); 
IV – o regime de execução (empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral); 

V – tipo da licitação (menor preço, melhor técnica, técnica e preço ou maior lance); 

VI – a menção da Lei que rege o processo (Lei Federal nº 8.666/93 consolidada, Lei Federal nº 9.648/98 e Lei Federal nº 10.520/02); 
VII – a indicação da(s) dotação(s) orçamentária(s); 

VIII – a descrição clara e sucinta do objeto (sem direcionamento de marca e com elementos suficientes para sua perfeita caracterização), de modo a atender a critérios 

de durabilidade, funcionalidade, economicidade e que confira uma boa relação custo/benefício em favor da Prefeitura; 
IX – a indicação de documentos integrantes ao Edital (projeto básico, minuta do contrato, termo de referência, etc); 

X – a indicação precisa do local, data e hora para entrega dos envelopes (documentação e propostas); 

XI – a indicação do local, data e hora para abertura dos envelopes; 
XII – os requisitos para habilitação - artigos 27 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93 (habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, regularidade fiscal 

e inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988); 

XIII – a indicação sobre o procedimento da licitação (forma que se processarão as fases de habilitação, abertura das propostas e julgamentos – artigo 43 da Lei 
Federal nº 8.666/93); 

XIV – as orientações quanto à elaboração da proposta e fixação do prazo de validade desta; 

XV – os critérios de julgamento (menor preço global, menor preço por item, etc); 
XVI – as condições e prazo para pagamento (em caso de obra, deverá vincular-se ao cronograma físico-financeiro); 

XVII – as disposições sobre reajustamento de preços (não ocorrência ou condições para ocorrência); 

XVIII – as sanções para o inadimplemento; 
XIX – a previsão e orientação quanto aos recursos administrativos (artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93); 

XX – as condições de recebimento do objeto ou fiscalização da obra (local, hora e nome do responsável pelo recebimento ou fiscalização); 

XXI – o prazo de entrega do objeto, realização do serviço ou execução da obra; 
XXII – o prazo máximo para assinatura e do contrato; 

XXIII – outras indicações ou orientações peculiares da licitação; 

XXIV – o local, data e assinatura da autoridade responsável. 
  

Artigo 17– A avaliação da licitante, nos aspectos previstos nos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93, envolverá a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a 

qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988. 
  

§ 1º– Nos casos de licitações e contratos (exceto pregão), a avaliação será embasada na documentação prevista nos itens 40 a 57 do anexo I desta Instrução Normativa; 

  
§ 2º – Nos casos de pregão presencial, a avaliação será embasada na documentação prevista nos itens 45 a 61 do anexo II desta Instrução Normativa; 

  
§ 3º – A avaliação de que trata o caput deste artigo, em relação à qualificação econômico-financeira, deverá ser procedida por profissional contábil habilitado 

pertencente aos quadros desta prefeitura que emitirá o devido parecer embasado na documentação e nas análises previstas no § 4º deste artigo e no artigo 31 da Lei 

8.666/93;  
  

§ 4º – A análise do contador terá como foco a verificação da legitimidade, da idoneidade, da seriedade e da atualidade das peças contábeis previstas no artigo 31  da 

Lei 8.666/93 e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º desta instrução normativa.  As análises econômico-financeiras limitar-se-ão ao cálculo dos índices e quocientes 
econômico-financeiros necessários e suficientes a assegurar o cumprimento do contrato, na forma do artigo 31, § 1º da Lei 8.666/93. 

  

§ 5º – Nas situações em que a documentação e os dados analisados apresentem inconsistências ou indícios de vícios ou maquiagem ou ainda apresentação de 
declarações falsas, o contador , ao detectar tais ocorrências, deverá emitir parecer manifestando tais circunstâncias. Em tal situação, a comissão de licitação adotará 

as providências que julgar pertinentes ao caso concreto à luz do que dispõe os artigos 87 e 88, da Lei 8.666/93. 

  
§ 6º - Nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão, a avaliação prevista no §º 3º do art. 9º, poderá ser dispensada, a critério da 

comissão de licitação e diante do caso concreto, desde que não configure fracionamento da mesma obra ou do objeto da aquisição, em conformidade com o que 

dispõe o § 1º do art. 32, da lei 8.666/93. Nessa hipótese, o processo deverá transitar pelo controle interno. 
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Artigo 18 – A comissão permanente de licitações deverá assinar todos os relatórios, atas e pareceres produzidos, rubricando sob carimbo, ainda todos os demais 
documentos que compõem o processo licitatório.  
  
Parágrafo Único – Os representantes dos licitantes presentes nas sessões de abertura dos envelopes da documentação e propostas, legalmente habilitados, deverão 
rubricar todos os documentos relativos à habilitação dos concorrentes e às propostas de preço. 
  
Artigo 19 – O processamento e julgamento de licitações nas modalidades convite, tomada de preços e concorrência, do tipo menor preço, será realizado com a 
observância dos seguintes procedimentos: 
I – abertura da sessão pelo presidente da comissão permanente de licitações no dia, horário e local estabelecidos, sempre em ato público; 
II – recebimentos dos envelopes contendo a documentação e a proposta de preço; 
III – identificação dos representantes legais dos licitantes, mediante apresentação de carteira de identidade e procuração ou contrato social, conforme o caso; 
IV – abertura dos envelopes contendo a documentação; 
V – análise e apreciação da documentação de acordo com as exigências estabelecidas no ato convocatório, procedendo-se à habilitação e/ou à inabilitação. Para a 
realização de tal análise os responsáveis pela licitação poderão interromper a reunião e proceder a diligências ou consultas, caso em que os envelopes das propostas 
ficarão sob sua guarda, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos responsáveis pela licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes; 
VI – divulgação do resultado contendo os habilitados e/ou inabilitados. Quando todos os licitantes forem inabilitados, poderá ser fixado o prazo de 8 (oito) dias úteis 
para a apresentação de novos documentos, com eliminação das causas apontadas no ato da inabilitação. No caso de convite, é facultada a redução para 3 (três) dias 
úteis. No caso de inabilitação de todos os licitantes, deverão ser exigidos para representação apenas os documentos desqualificados e não aceitos; 
VII – caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à reunião e declarem expressamente que não possuem a intenção de recorrer do procedimento 
de habilitação, hipótese que necessariamente deverá constar da respectiva ata assinada por todos os licitantes e pelos responsáveis pela licitação, a sessão prosseguirá, 
com abertura dos envelopes das propostas de preço; 
VIII – não ocorrendo a hipótese do inciso anterior, elabora-se a ata respectiva, na qual devem ser registrados os nomes dos licitantes que encaminharam seus 
envelopes, habilitados ou não, e os motivos que fundamentaram a habilitação e/ou a inabilitação do licitante; 
IX – divulgação do resultado da habilitação na imprensa oficial, na internet e no quadro mural da Prefeitura ou por comunicação direta a todos os licitantes, de acordo 
com a ata respectiva; 
X – aguarda-se o transcurso de prazo para interposição de recurso: no caso de convite, 2 (dois) dias úteis e para tomada de preços e concorrência, 5 (cinco) dias úteis. 
Havendo interposição de recurso, este deverá ser comunicado as demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis para convite e 5 (cinco) 
dias úteis para tomada de preços e concorrência; 
XI – os envelopes das propostas de preço dos licitantes inabilitados devem ser devolvidos, devidamente fechados e lacrados, depois de transcorrido o prazo de 
interposição de recurso ou desde que tenha havido desistência expressa dos licitantes a respeito, ou ainda quando julgados improcedentes os recursos interpostos; 
XII – concluída a fase de habilitação, desde que transcorrido o prazo de interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa dele, ou ainda após terem sido 
julgados improcedentes os recursos interpostos, serão abertos os envelopes que contenham as propostas de preços unicamente dos licitantes previamente habilitados; 
XIII – proceder-se-á a análise e julgamento das propostas de acordo com as exigências estabelecidas no ato convocatório, a estimativa e compatibilidade dos preços 
praticados no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda, quando for o caso, com os constantes no sistema de registro de preços. Os responsáveis 
pela licitação poderão interromper a reunião para analisar as propostas, proceder a diligências ou consultas e examinar amostra/protótipo do produto, se necessário; 
XIV – a comissão de licitações promoverá a classificação ou desclassificação das propostas, organizando-as em ordem crescente de preços; 
XV – divulgação do resultado do julgamento das propostas na imprensa oficial, na internet e no quadro mural da Prefeitura ou por comunicação direta a todos os 
licitantes, de acordo com a ata respectiva. Quando todas as propostas forem desclassificadas, poderá ser estabelecido o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação 
de novas propostas com eliminação das causas apontadas no ato de desclassificação. No caso de convite, é facultada a redução do prazo para 3 (três) dias úteis. Nessa 
situação, as propostas corrigidas poderão ser apresentadas, inclusive, com novos preços; 
XVI – abertura de prazo de recurso em relação às propostas de preço. Caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes à reunião e declararem 
expressamente que não possuem a intenção de recorrer, tal fato deve constar necessariamente da respectiva ata, assinada pelos licitantes e pelos responsáveis pela 
licitação; 
XVII – não ocorrendo à hipótese descrita no inciso anterior, elabora-se a ata respectiva, na qual devem estar registrados os preços, o resultado do julgamento e os 
motivos que o fundamentaram e aguarda-se o decurso de prazo para a apresentação de recursos (dois dias úteis para convite e cinco dias úteis para tomada de preços 
e concorrência). Havendo interposição de recurso, este será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo, no prazo de 2 (dois) dias úteis para convite e 
5 (cinco) dias úteis para tomada de preços e concorrência; 
XVIII – transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou desde que tenha havido desistência expressa a respeito, ou ainda terem sido considerados improcedentes 
os recursos interpostos, procede-se a elaboração do quadro comparativo de preços e indicação do licitante vencedor; 
XIX – deliberação da autoridade competente quanto à homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto ao licitante vencedor; 
XX – assinatura de contrato, carta-contrato ou entrega, mediante recibo, da nota de empenho da despesa ou da ordem de execução serviço ou da autorização de 
compra ou documento equivalente. 
  
Artigo 20 – Quando a licitação se referir às obras ou serviços de engenharia, a coordenadoria de licitações deverá preencher e encaminhar à área de engenharia, o 
formulário denominado anexo IV, para alimentar o sistema GEO-OBRAS, em cumprimento ao que dispõe o artigo 3° da Resolução Normativa nº 06/2008 do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE–MT), da seguinte forma: 
I – relativamente a convite ou edital: No dia da publicação; 
II – relativamente a contrato e suas alterações, inclusive quando decorrentes de dispensa e inexigibilidade de licitação: Na data da publicação do extrato do contrato 
ou alteração. 
  
Parágrafo Único – O procedimento previsto no caput do artigo 12º poderá ser realizado pela área de engenharia, através da importação dos dados disponíveis no 
sistema informatizado em uso pela coordenadoria de licitações desta Prefeitura.  Nesta hipótese o preenchimento do anexo IV, poderá ser dispensado ou utilizado 
parcial e complementarmente em relação aos quesitos eventualmente não disponibilizados no referido sistema. 
  
Artigo 21 – Verificada a inobservância desta Instrução Normativa, a Unidade Central de Controle Interno recomendará ao setor de licitações, as providências 
saneadoras tempestivas ou, na impossibilidade de saneamento por se tratar de fato consumado, adotará as medidas previstas no artigo 74, § 1º, da Constituição 
Federal de 1988. 
  
Artigo 22 – As alterações, atualizações e/ou revogações de quaisquer orientações contidas nesta Instrução Normativa deverão ser solicitadas à Unidade Central de 
Controle Interno, mediante exposição dos fatos que justifiquem referidas alterações, notadamente aquelas decorrentes de nova legislação sobre o assunto. 
  
Artigo 23 – Ao receber esta Instrução Normativa, o Setor de Licitações atestará o recebimento mediante protocolo no memorando de encaminhamento e procederá 
à imediata leitura e análise tirando dúvidas com a Unidade Central de Controle Interno. Deverá informar e orientar todos os servidores sob sua responsabilidade da 
repercussão ou implicação nas rotinas e fluxos em uso.   
  
Artigo 24 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
  
Primavera do Leste-MT, 15 de março de 2023. 
  

CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS 

Secretário de Administração 
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ANEXO I 

 

CHECK-LIST PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS (EXCETO PREGÃO) 

LEGENDA:        S – SIM         N – NÃO       NA – NÃO APLICÁVEL      Resposta desejável: Sim em todos os quesitos 

Nº DESCRIÇÃO 
DISPOSITIVO LEGAL  

 Leis/Decretos 
S N NA 

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

01 
A licitação foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, protoco-

lado e numerado? 
Lei nº 8.666/93, art. 38, caput    

02 
A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação consta do pro-

cesso? 
Lei nº 8.666/93, art. 38, caput    

03 

Consta do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e comprovação da existência de 

previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações a serem assumi-

das no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma? 

Lei nº 8.666/93, art. 7o, § 2o, III, 

art. 14, caput e art. 38 caput 
   

04 O edital/convite e respectivos anexos (quando for o caso) constam do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, I    

05 
O edital/convite e respectivos anexos (quando for o caso) foi concebido de acordo com os dita-

mes da legislação? 
Lei nº 8.666/93, art. 40    

06 
Os comprovantes das publicações do edital resumido ou da entrega do convite constam do pro-

cesso? 
Lei nº 8.666/93, art. 38, II    

07 

Foi respeitado o prazo de publicação entre a divulgação da licitação e a realização do evento? 

- Concurso ou  Concorrência para: empreitada integral ou do tipo técnica ou técnica e preço – 45 

dias 

- TP tipo técnica ou técnica e preço/Concorrência se não for: empreitada integral ou do tipo téc-

nica ou técnica e preço – 30 dias 

- Leilão ou  TP quando não for do tipo técnica ou técnica e preço – 15 dias  

- Convite – 5 dias úteis  

Lei nº 8.666/93, art. 21, seus in-

cisos e §§ 

  

   

08 

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação? 

-  Concurso,  Concorrência, Tomada de Preços e Leilão:  

Diário Oficial de Primavera do Leste – Mato Grosso (DIOPRIMA) e jornal de grande circulação 

local 

- Convite: (Fixação em local apropriado e convite aos interessados)  

Lei nº 8.666/93, art. 21, seus in-

cisos e §§ 

  

  

   

09 
O ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do respon-

sável pelo convite consta do processo? 
Lei nº 8.666/93, art. 38, III    

10 
O projeto básico, se existente (necessário para obras e serviços), possui elementos que permitam a 

caracterização do objeto licitado? 
Lei nº 8.666/93, art. 6.º, IX    

11 

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios compe-

tentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam 

do processo? 

Lei nº 8.666/93, art. 38, XII 

combinado com o art. 32 
   

12 Os originais das propostas e dos documentos que as instruírem constam do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, IV    

13 As atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora constam do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, V    

14 Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação constam do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, VI    

15 Os atos de homologação do objeto da licitação constam do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, VII    

16 Os atos de adjudicação do objeto da licitação constam do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, VII    

17 
As minutas de editais de licitação foram previamente examinadas e aprovadas pela assessoria ju-

rídica da Administração? 

Lei nº 8.666/93, art. 39, pará-

grafo único 
   

18 
As minutas dos contratos foram previamente examinadas e aprovadas pela assessoria jurídica da 

Administração? 

Lei nº 8.666/93, art. 38, pará-

grafo único 
   

19 A Administração não descumpriu as normas e condições do edital, ao qual se acha vinculada? Lei nº 8.666/93, art. 41    

20 

Entre as etapas da habilitação e de julgamento das propostas foi aberto o prazo para interposição 

de recursos ou houve expressa declaração de todos os licitantes renunciando a esse direito (exceto 

no pregão)?  

Lei nº 8.666/93, art. 109, § 1.º     

21 
Os recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões 

constam do processo? 
Lei nº 8.666/93, art. 38, VIII    

22 O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, X    

23 Se for o caso, consta do processo o despacho de anulação ou de revogação da licitação? Lei nº 8.666/93, art. 38, IX    

EDITAL 

 Preâmbulo     

24 No preâmbulo do edital consta o seu número de ordem em série anual? Lei nº 8.666/93, art. 40, caput    

25 No preâmbulo do edital consta o nome da repartição interessada? Lei nº 8.666/93, art. 40, caput    

26 
No preâmbulo edital consta a modalidade de licitação utilizada? 

(convite, tomada de preços, concorrência, leilão ou pregão) 
Lei nº 8.666/93, art. 40, caput    

27 

Caso o objeto envolva a prestação de serviços (inclusive obras), no preâmbulo edital consta o re-

gime de execução escolhido? 

(empreitada por preço unitário, por preço global, integral ou tarefa) 

Lei nº 8.666/93, art. 40, caput    

28 
No preâmbulo edital consta o tipo de licitação escolhido? 

(menor preço, técnica e preço, melhor técnica ou maior lance ou oferta) 
Lei nº 8.666/93, art. 40, caput    

29 
Em caso de licitações do tipo menor preço está claro se o julgamento será feito por item ou pelo 

menor preço global? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, caput 

combinado com o art. 40, VII 
   

30 Há no preâmbulo do edital menção que a licitação será regida pela Lei nº 8.666/93? Lei nº 8.666/93, art. 40, caput    

31 O preâmbulo do edital define local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta? Lei nº 8.666/93, art. 40, caput    
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32 O preâmbulo do edital define o local, dia e hora para início da abertura dos envelopes? Lei nº 8.666/93, art. 40, caput    

 Objeto     

33 O edital define o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara? Lei nº 8.666/93, art. 40, I    

34 

Foi definido objeto sem citação de características que direcionem a licitação para determinada 

marca ou a inclusão de bens e serviços sem similaridade ou de marcas características e especifica-

ções exclusivas, a exceção dos casos em que for tecnicamente justificável? 

Lei nº 8.666/93, art. 15, § 7º 

combinado com o art. 7º, § 5º, I 

 

   

35 
O edital estabeleceu o fornecimento de materiais e serviços com previsão de quantidades ou 

houve correspondência entre os quantitativos e as previsões reais do projeto básico ou executivo? 
Lei nº 8.666/93, art. 7º, § 4º    

 Habilitação     

36 
O edital define condições para participação na licitação (habilitação) e a forma de apresentação 

das propostas? 
Lei nº 8.666/93, art. 40, VI    

37 

Não foi solicitada documentação que extrapola aquela relativa à habilitação jurídica, a regulari-

dade fiscal, a qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e a declaração de que não 

emprega menores nas condições vedadas pela Constituição Federal? 

Lei nº 8.666/93, art. 27, I, II, 

III, IV e V 
   

38 

Nos casos de Convite, caso a Administração tenha suprimido a da documentação para habilitação 

(faculdade fixada pela Lei nº 8.666/93, art. 32, § 1º), houve a exigência de comprovação de regu-

laridade perante a Seguridade Social (exigência da CF)? 

Lei nº 8.666/93, art. 32, § 1.º 

combinado com a Constituição 

Federal, art. 195, § 3.º 

   

39 

Não houve o prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento 

do edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efe-

tivo de reprodução gráfica da documentação fornecida? 

Lei nº 8.666/93, art. 32, § 5º    

 Habilitação Jurídica     

40 Foi solicitado o documento de identidade, no caso de pessoa física? Lei nº 8.666/93, art. 28, I    

41 Foi solicitado o registro comercial, no caso de empresa individual? Lei nº 8.666/93, art. 28, II    

42 

Foi solicitado o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de docu-

mentos de eleição de seus administradores? 

Lei nº 8.666/93, art. 28, III 

 
   

43 
Foi solicitada a inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício? 
Lei nº 8.666/93, art. 28, IV    

44 

Foi solicitado o decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir? 

Lei nº 8.666/93, art. 28, V    

 Regularidade Fiscal     

45 
Foi solicitada a prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas (CNPJ)? 
Lei nº 8.666/93, art. 29, I    

46 

Foi solicitada prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual? 

Lei nº 8.666/93, art. 29, II 

 
   

47 

Foi solicitada, conforme o caso, prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidões 

Negativas – Dívida Ativa/PFN e Tributos Administrados pela Receita Federal), Estadual e Muni-

cipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei? 

Lei nº 8.666/93, art. 29, III 

 
   

48 Foi solicitada prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)? 
Lei nº 8.666/93, art. 29, IV e CF, 

art. 195, § 2.º 
   

49 
Foi solicitada prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS)? 
Lei nº 8.666/93, art. 29, IV    

 Qualificação técnica     

50 

A documentação para qualificação técnica ficou limitada a: 

a) registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

b) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em característi-

cas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelha-

mento e do pessoal técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; 

c) comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, 

de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações objeto da licitação; 

d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

Lei nº 8.666/93, art. 30, I, II, III 

e IV 

 

   

51 
Não houve a fixação de quantidades mínimas e prazos máximos para a capacitação técnico-pro-

fissional? 
Lei nº 8.666/93, art. 30, § 1.º, I    

52 
Não houve a exigência de itens irrelevantes e sem valor significativo em relação ao objeto em li-

citação para efeito de capacitação técnico-profissional? 
Lei nº 8.666/93, art. 30, § 1.º, I    

53 

Não houve a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou 

de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas na legislação, que ini-

bam a participação na licitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 30, § 5º    

 Qualificação Econômico-Financeira     
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54 

A documentação para qualificação técnica ficou limitada a: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apre-

sentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta;  

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurí-

dica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;  

c) garantia limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação ou capital 

mínimo/valor do patrimônio líquido inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contrata-

ção; 

d) relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade 

operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio lí-

quido atualizado e sua capacidade de rotação; 

e) índices contábeis que comprovem a boa situação financeira do licitante. 

Lei nº 8.666/93, art. 31, I, II e 

III, combinado com os §§ 2.º, 

3.º, 4.º e 5.º do mesmo artigo   

 

   

55 
Não houve a exigência cumulativa de garantia de proposta com valor de capital mínimo/patrimô-

nio líquido (item c anterior)? 
Lei nº 8.666/93, art. 31, § 2.º    

56 
Os índices contábeis e seus valores, se exigidos, são os usualmente adotados para correta avalia-

ção de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação? 
Lei nº 8.666/93, art. 31, § 5.º    

57 
Há justificativa para a exigência de índices contábeis, porventura exigidos, que comprovem a boa 

situação financeira dos licitantes? 
Lei nº 8.666/93, art. 31, § 5.º    

 Julgamento     

58 O edital define o critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos? Lei nº 8.666/93, art. 40, VII    

59 

O edital fixa o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida 

a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou fai-

xas de variação em relação a preços de referência? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, X    

 Condições de Pagamento     

60 O edital fixa condições de pagamento? Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV    

61 
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê que o prazo de pagamento não será superior a 

trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, 

“a” 
   

62 
O edital, ao fixar condições de pagamento, estabelece cronograma de desembolso máximo por 

período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, 

“b” 
   

63 

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê o critério de atualização financeira dos valores a 

serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 

pagamento (dispensável em caso de compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas 

com prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, 

“c” 
   

64 
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê compensações financeiras e penalizações, por 

eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, 

“d” 
   

65 O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê exigência de seguros, quando for o caso? 
Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, 

“e” 
   

66 
O edital fixa limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou servi-

ços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIII 

 
   

67 
O edital define condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no 

caso de licitações internacionais? 
Lei nº 8.666/93, art. 40, IX    

68 

O edital fixa o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, 

admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da 

proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada par-

cela (dispensável em caso de compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo 

de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XI    

 Disposições Gerais     

69 O edital estabelece instruções e normas para os recursos? Lei nº 8.666/93, art. 40, XV    

70 O edital fixa condições de recebimento do objeto da licitação? Lei nº 8.666/93, art. 40, XVI    

71 O edital, se for o caso, fixa outras indicações específicas ou peculiares da licitação? Lei nº 8.666/93, art. 40, XVII    

72 No caso de obras e serviços, o projeto básico constitui um dos anexos do edital? 
Lei nº 8.666/93, art. 40, § 2.º, I 

combinado com o art. 7.º, § 2.º, I  
   

73 
No caso de obras e serviços o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitá-

rios constitui um dos anexos do edital? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, § 2.º, II 

combinado com o art. 7.º, § 2.º, 

II 

   

74 
A minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor é um dos anexos 

do edital? 
Lei nº 8.666/93, art. 40, § 2.º, III     

75 
O edital define o prazo e condições para execução do contrato e para entrega do objeto da licita-

ção? 
Lei nº 8.666/93, art. 40, II    

76 O edital define o prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos? Lei nº 8.666/93, art. 40, II    

77 O edital define sanções para o caso de inadimplemento? Lei nº 8.666/93, art. 40, III    

78 Se for o caso, o edital define o local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico? Lei nº 8.666/93, art. 40, IV    

79 
O edital define se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o 

local onde possa ser examinado e adquirido (se for o caso)? 
Lei nº 8.666/93, art. 40, V    

80 

O edital fixa os locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que 

serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições 

para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, VIII    
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81 

O edital não prevê condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos lici-

tantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato? 

Lei nº 8.666/93, art. 3.º, I 

 
   

CONTRATOS 

 Formalização do termo     

82 O contrato possui cláusulas que estabeleçam objeto e seus elementos característicos? Lei nº 8.666/93, art. 55, I    

83 O contrato possui cláusulas que estabeleçam o regime de execução ou a forma de fornecimento? Lei nº 8.666/93, art. 55, II    

84 

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o preço e as condições de pagamento, os critérios, 

data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre 

a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, III    

85 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam os prazos de início de etapas de execução, de con-

clusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso? 
Lei nº 8.666/93, art. 55, IV    

86 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indica-

ção da classificação funcional programática e da categoria econômica? 
Lei nº 8.666/93, art. 55, V    

87 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam as garantias oferecidas para assegurar sua plena exe-

cução, quando exigidas? 
Lei nº 8.666/93, art. 55, VI    

88 

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os direitos e as responsabilidades das partes, as pe-

nalidades cabíveis e os valores das multas? 

O contrato possui cláusulas que estabeleçam os casos de rescisão? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, VII    

89 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam o reconhecimento dos direitos da Administração, em 

caso de rescisão administrativa? 
Lei nº 8.666/93, art. 55, VIII    

90 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu ao convite e à proposta do licitante vencedor? 
Lei nº 8.666/93, art. 55, IX    

91 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam a legislação aplicável à execução do contrato e espe-

cialmente aos casos omissos? 
Lei nº 8.666/93, art. 55, XII    

92 

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a obrigação do contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condi-

ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, XIII    

93 O contrato possui cláusulas que determinem o seu prazo de vigência? Lei nº 8.666/93, art. 57§ 3º    

94 

O contrato menciona os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que auto-

rizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a su-

jeição dos contratantes as legislação e às cláusulas contratuais? 

Lei nº 8.666/93, art. 61    

95 As garantias exigidas limitaram-se a 5% do valor contratado? (Se não, ver exceções) Lei nº 8.666/93, art. 56, § 2.º    

96 

A duração do contrato (excetuando-se aqueles cujos produtos estão previstos no PPA, aos servi-

ços de natureza contínua e a locação de equipamentos e utilização de programas de informática) 

ficou adstrita a vigência dos respectivos créditos orçamentários? 

Lei nº 8.666/93, art. 57    

97 
Não há cláusulas que permitam o reajustamento do contrato (correção monetária) em prazo infe-

rior a um ano? 
Lei nº 9.069/95, art. 28, § 1.º    

 Execução contratual     

98 

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, 

que é condição indispensável para sua eficácia, foi providenciada pela Administração até o quinto 

dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data? 

Lei nº 8.666/93, art. 61, pará-

grafo único 
   

99 

As alterações contratuais em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto 

respeitaram o limite de 25% (nas obras, serviços ou compras) e 50% (reforma de edifício ou equi-

pamento) do valor inicial atualizado do contrato? 

Lei nº 8.666/93, art. 65, I, “b” 

combinado com o § 1.º do 

mesmo artigo 

   

100 

Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do equilíbrio econô-

mico-financeiro) há comprovação da existência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 

caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordiná-

ria e extracontratual? 

Lei nº 8.666/93, art. 65, II, “d”  

 
   

101 Não houve reajustamento de preços (correção monetária) em prazo inferior a um ano. Lei nº 9.069/95, art. 28, § 1.º    

102 
Houve acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte de representante da Ad-

ministração especialmente designado?   
Lei nº 8.666/93, art. 67    

103 
Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das obrigações trabalhistas e previden-

ciárias? 

Lei nº 8.666/93, art. 71, § 2.º e 

Enunciado331 – TST 
   

104 

Em se tratando de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, o objeto foi recebido proviso-

riamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanci-

ado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, I, “a” 

combinado com o art. 74, III 
   

105 

Em se tratando de obras e serviços, o objeto foi recebido definitivamente, por servidor ou comis-

são designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos ter-

mos contratuais? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, I, “b”  

 
   

106 

Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o objeto foi recebido provisoria-

mente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação e de-

finitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, II, “a”  
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ANEXO II 

 

CHECK-LIST PARA PREGÃO PRESENCIAL 

LEGENDA:    S – SIM        N – NÃO      NA – NÃO APLICÁVEL             Resposta desejável: Sim em todos os quesitos 

Nº DESCRIÇÃO 
DISPOSITIVO LEGAL  

 Leis/Decretos 
S N NA 

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

01 
A licitação foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, protoco-

lado e numerado? 
Lei nº 8.666/93, art. 38, caput    

02 
A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação consta do pro-

cesso? 

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 7.º, I e art. 21, V 
   

03 A justificativa para contratação (emitida pela autoridade competente) consta do processo? 

Lei nº 10.520/02, art. 3.º, I e III, 

e Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 8.º, III, “b” e art. 21, I 

   

04 

Consta do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e comprovação da existência 

de previsão de recursos orçamentários (com a indicação das respectivas rubricas) que assegurem 

o pagamento das obrigações a serem assumidas no exercício financeiro em curso, de acordo com 

o respectivo cronograma? 

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 21, IV e Lei nº 8.666/93, 

art. 7o, § 2o, III (para serviços) 

ou art. 14, caput (para compras) 

   

05 Foi elaborado termo de referência com a indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara? 
Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 8.º, I 
   

06 

O termo de referência contém elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Adminis-

tração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a defini-

ção dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato? 

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 8.º, II 
   

07 O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente? 
Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 8.º, III, “a” 
   

08 O termo de referência consta do processo? 
Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 21, II 
   

09 A designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo? 
Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 21, VI 
   

10 O edital e os respectivos anexos (quando for o caso) constam do processo? 

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 21, VIII e Lei nº 8.666/93, 

art. 38, I 

   

11 
O edital e os respectivos anexos (quando for o caso) foram concebidos de acordo com os ditames 

da legislação? 

Lei nº 10.520/02, art. 4.º, III e 

Lei nº 8.666/93, art. 40 
   

12 A minuta do contrato, se for o caso, consta do processo?  
Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 21, IX 
   

13 O parecer jurídico aprovando as minutas do edital e do contrato consta do processo? 

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 21, VII e Lei nº 8.666/93, 

art. 38, parágrafo único 

   

14 Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo? 

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 21, XII e Lei nº 8.666/93, 

art. 38, II 

   

15 
Foi respeitado o prazo de 8 dias úteis entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do 

edital) e a realização do evento?  
Lei nº 10.520/02, art. 4.º, V    

16 

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação? 

- até R$ 160 mil (Diário Oficial de Primavera do Leste - DIOPRIMA e internet)  

- de R$ 160 mil a R$ 650mil (Diário Oficial de Primavera do Leste - DIOPRIMA, internet e jor-

nal de grande circulação local)  

- acima de R$ 650 mil (Diário Oficial de Primavera do Leste - DIOPRIMA, internet e jornal de 

grande circulação local, regional ou nacional) 

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 11, I 
   

17 

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios compe-

tentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam 

do processo? 

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 21, X e Lei nº 8.666/93, art. 

38, XII combinado com o art. 

32 

   

18 Os originais das propostas escritas constam do processo? 
Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 21, X  
   

19 

Consta do processo a ata da sessão do pregão, contendo  o registro dos licitantes credenciados, 

das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documen-

tação exigida para habilitação e dos recursos interpostos? 

Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 21, XI 
   

20 Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação constam do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, VI    

21 Os atos de adjudicação do objeto da licitação constam do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, VII    

22 Os atos de homologação do objeto da licitação constam do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, VII    

23 O comprovante da divulgação do resultado da licitação consta do processo? 
Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 21, XII 
   

24 O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do processo? Lei nº 8.666/93, art. 38, X    

25 O comprovante da publicação do extrato do contrato consta do processo? 
Decreto nº 3.555/00, Anexo I, 

art. 21, XII 
   

26 

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial foi 

providenciada pela Administração até o 5.º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de 20 dias daquela data? 

Lei nº 8.666/93, art. 61, pará-

grafo único 
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27 
Se for o caso, constam do processo recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e 

respectivas manifestações e decisões? 
Lei nº 8.666/93, art. 38, VIII    

28 Se for o caso, consta do processo despacho de anulação ou de revogação da licitação? Lei nº 8.666/93, art. 38, IX    

EDITAL 

 Preâmbulo     

29 No preâmbulo do edital consta o seu número de ordem em série anual? Lei nº 8.666/93, art. 40, caput    

30 No preâmbulo do edital consta o nome da repartição interessada? Lei nº 8.666/93, art. 40, caput    

31 No preâmbulo edital consta a modalidade de licitação utilizada? Lei nº 8.666/93, art. 40, caput    

32 
Caso o objeto envolva a prestação de serviços, no preâmbulo edital consta o regime de execução 

escolhido?  (empreitada por preço unitário, por preço global, integral ou tarefa) 
Lei nº 8.666/93, art. 40, caput    

33 No preâmbulo edital consta que o tipo de licitação escolhida é o menor preço? 

Lei nº 10.520, art. 4.º, X e De-

creto nº 3.555/00, Anexo I, art. 

8.º, V e Lei nº 8.666/93, art. 40, 

caput 

   

34 Está claro se o julgamento será feito por item ou pelo menor preço global? 
Lei nº 8.666/93, art. 40, caput 

combinado com o art. 40, VII  
   

35 

Consta do edital a definição precisa, suficiente e clara do objeto, bem como a indicação dos lo-

cais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, e o local onde será reali-

zada a sessão pública do pregão? 

Decreto nº 3.555, art. 11, II    

 Objeto     

36 O edital define o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara? Lei nº 8.666/93, art. 40, I    

37 O objeto é um bem ou serviço comum? 

Lei nº 10.520/02, art. 1.º e De-

creto nº 3.555/00, Anexo I, art. 

1.º 

   

38 

Foi definido objeto sem citação de características que direcionem a licitação para determinada 

marca ou a inclusão de bens e serviços sem similaridade ou de marcas características e especifi-

cações exclusivas, a exceção dos casos em que for tecnicamente justificável? 

Lei nº 8.666/93, art. 15, § 7º 

combinado com o art. 7º, § 5º, I 
   

39 O edital estabeleceu o fornecimento de materiais e serviços com previsão de quantidades? Lei nº 8.666/93, art. 7º, § 4º    

 Habilitação     

40 
O edital define condições para participação na licitação (habilitação) e a forma de apresentação 

das propostas? 
Lei nº 8.666/93, art. 40, VI    

41 

Não foi solicitada documentação que extrapola aquela relativa à habilitação jurídica, a regulari-

dade fiscal, a qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e a declaração de que não 

emprega menores nas condições vedadas pela Constituição Federal? 

Lei nº 8.666/93, art. 27, I, II, 

III, IV e V 
   

42 Não foi exigida garantia de proposta? Lei nº 10.520, art. 5.º, I    

43 
Não foi exigida a aquisição do edital pelos licitantes como condição para participação no cer-

tame? 
Lei nº 10.520, art. 5.º, II    

44 

Não houve o prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento 

do edital, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo 

efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida? 

Lei nº 10.520, art. 5.º, III 

 
   

 Habilitação Jurídica     

45 Foi solicitado o documento de identidade, no caso de pessoa física? Lei nº 8.666/93, art. 28, I    

46 Foi solicitado o registro comercial, no caso de empresa individual? Lei nº 8.666/93, art. 28, II    

47 

Foi solicitado o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de docu-

mentos de eleição de seus administradores? 

Lei nº 8.666/93, art. 28, III    

48 
Foi solicitada a inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício? 
Lei nº 8.666/93, art. 28, IV    

49 

Foi solicitado o decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir? 

Lei nº 8.666/93, art. 28, V    

 Regularidade Fiscal     

50 
Foi solicitada a prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacio-

nal de Pessoas Jurídicas (CNPJ)? 
Lei nº 8.666/93, art. 29, I    

51 

Foi solicitada prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual? 

Lei nº 8.666/93, art. 29, II    

52 

Foi solicitada, conforme o caso, prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidões 

Negativas – Dívida Ativa/PFN e Tributos Administrados pela Receita Federal), Estadual e Muni-

cipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei? 

Lei nº 8.666/93, art. 29, III    

53 
Foi solicitada prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) ? 

 

Lei nº 8.666/93, art. 29, IV e 

CF, art. 195, § 3.º 
   

54 
Foi solicitada prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

? 
Lei nº 8.666/93, art. 29, IV    

 Qualificação técnica     

55 
A documentação para qualificação técnica ficou limitada a: 

a) registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

Lei nº 8.666/93, art. 30, I, II, III 

e IV 
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b) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em caracterís-

ticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelha-

mento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; 

c) comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exi-

gido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumpri-

mento das obrigações objeto da licitação; 

d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

56 
Não houve a fixação de quantidades mínimas e prazos máximos para a capacitação técnico-pro-

fissional? 
Lei nº 8.666/93, art. 30, § 1.º, I    

57 
Não houve a exigência de itens irrelevantes e sem valor significativo em relação ao objeto em li-

citação para efeito de capacitação técnico-profissional? 
Lei nº 8.666/93, art. 30, § 1.º, I    

58 

Não houve a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou 

de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas na legislação, que ini-

bam a participação na licitação. 

Lei nº 8.666/93, art. 30, § 5º    

 Qualificação Econômico-Financeira     

59 

A documentação para qualificação técnica ficou limitada a: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apre-

sentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta; 

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurí-

dica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

d) relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade 

operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio lí-

quido atualizado e sua capacidade de rotação; 

e) índices contábeis que comprovem a boa situação financeira do licitante. 

Lei nº 8.666/93, art. 31, I, II e 

III, combinado com os §§ 2.º, 

3.º, 4.º e 5.º do mesmo artigo 

   

60 
Os índices contábeis e seus valores, se exigidos, são os usualmente adotados para correta avalia-

ção de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação? 
Lei nº 8.666/93, art. 31, § 5.º    

61 
Há justificativa para a exigência de índices contábeis, porventura exigidos, que comprovem a boa 

situação financeira dos licitantes? 
Lei nº 8.666/93, art. 31, § 5.º    

 Julgamento     

62 O edital define o critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos? Lei nº 8.666/93, art. 40, VII    

 Condições de Pagamento     

63 O edital fixa condições de pagamento? Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV    

64 
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê que o prazo de pagamento não será superior a 

trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, 

“a” 
   

65 
O edital, ao fixar condições de pagamento, estabelece cronograma de desembolso máximo por 

período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, 

“b” 
   

66 

O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê o critério de atualização financeira dos valores 

a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efe-

tivo pagamento (dispensável em caso de compras para entrega imediata, assim entendidas aque-

las com prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, 

“c” 
   

67 
O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê compensações financeiras e penalizações, por 

eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, XIV, 

“d” 
   

68 O edital, ao fixar condições de pagamento, prevê exigência de seguros, quando for o caso?  
Lei nº  8.666/93, art. 40, XIV, 

“e” 
   

69 
O edital fixa limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de serviços que 

serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas? 
Lei nº 8.666/93, art. 40, XIII    

70 
O edital define condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no 

caso de licitações internacionais? 
    

71 

O edital fixa o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, 

admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da 

proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada 

parcela (dispensável em caso de compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com 

prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta)? 

    

 Disposições Gerais     

72 O edital estabelece instruções e normas para os recursos? Lei nº 8.666/93, art. 40, XV    

73 O edital fixa condições de recebimento do objeto da licitação? Lei nº 8.666/93, art. 40, XVI    

74 O edital, se for o caso, fixa outras indicações específicas ou peculiares da licitação? Lei nº 8.666/93, art. 40, XVII    

75 
A minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor é um dos anexos 

do edital? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, § 2.º, 

III 
   

76 
O edital define o prazo e condições para execução do contrato e para entrega do objeto da licita-

ção? 
Lei nº 8.666/93, art. 40, II    

77 O edital define o prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos? Lei nº 8.666/93, art. 40, II    

78 O edital define sanções para o caso de inadimplemento? Lei nº 8.666/93, art. 40, III    

79 

O edital fixa os locais, horários e códigos, de acesso dos meios de comunicação à distância em 

que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condi-

ções para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto? 

Lei nº 8.666/93, art. 40, VIII    
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80 

O edital não prevê condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos lici-

tantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato? 

Lei nº 8.666/93, art. 3, I    

CONTRATOS 

 Formalização do termo     

81 O contrato possui cláusulas que estabeleçam objeto e seus elementos característicos? Lei nº 8.666/93, art. 55, I    

82 O contrato possui cláusulas que estabeleçam o regime de execução ou a forma de fornecimento? Lei nº 8.666/93, art. 55, II    

83 

O contrato possui cláusulas que estabeleçam o preço e as condições de pagamento, os critérios, 

data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre 

a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, III    

84 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam os prazos de início de etapas de execução, de con-

clusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso? 
Lei nº 8.666/93, art. 55, IV    

85 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indica-

ção da classificação funcional programática e da categoria econômica? 
Lei nº 8.666/93, art. 55, V    

86 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam as garantias oferecidas para assegurar sua plena exe-

cução, quando exigidas? 
Lei nº 8.666/93, art. 55, VI    

87 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam os direitos e as responsabilidades das partes, as pe-

nalidades cabíveis e os valores das multas? 
Lei nº 8.666/93, art. 55, VII    

88 O contrato possui cláusulas que estabeleçam os casos de rescisão? Lei nº 8.666/93, art. 55, VIII    

89 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam o reconhecimento dos direitos da Administração, 

em caso de rescisão administrativa? 
Lei nº 8.666/93, art. 55, IX    

90 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor? 
Lei nº 8.666/93, art. 55, X    

91 
O contrato possui cláusulas que estabeleçam a legislação aplicável à execução do contrato e espe-

cialmente aos casos omissos? 
Lei nº 8.666/93, art. 55, XI    

92 

O contrato possui cláusulas que estabeleçam a obrigação do contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condi-

ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação? 

Lei nº 8.666/93, art. 55, XII 

 
   

93 O contrato possui cláusulas que determinem o seu prazo de vigência? Lei nº 8.666/93, art. 55, XIII    

94 

O contrato menciona os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que au-

torizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a 

sujeição dos contratantes as legislação e às cláusulas contratuais. 

Lei nº 8.666/93,art. 57, § 3º 

 
   

95 
As garantias exigidas limitaram-se a 5% do valor contratado?  

(Se não, ver exceções)  
Lei nº 8.666/93, art. 56, § 2.º    

96 

A duração do contrato (excetuando-se aqueles cujos produtos estão previstos no PPA, aos servi-

ços de natureza contínua e a locação de equipamentos e utilização de programas de informática) 

ficou adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários? 

Lei nº 8.666/93, art. 57    

97 
Não há cláusulas que permitam o reajustamento do contrato (correção monetária) em prazo infe-

rior a um ano? 
Lei nº 9.069/95, art. 28, § 1.º    

 Execução contratual     

98 

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, 

que é condição indispensável para sua eficácia, foi providenciada pela Administração até o 

quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela 

data? 

Lei nº 8.666/93, art. 61, pará-

grafo único 

 

   

99 
As alterações contratuais em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto 

respeitaram o limite de 25% (serviços ou compras) do valor inicial atualizado do contrato? 

Lei nº 8.666/93, art. 65, I, “b” 

combinado com o § 1.º do 

mesmo artigo 

   

100 

Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do equilíbrio econô-

mico-financeiro) há comprovação da existência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 

caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordiná-

ria e extracontratual. 

Lei nº 8.666/93, art. 65, II, “d”    

101 Não houve reajustamento de preços (correção monetária) em prazo inferior a um ano? Lei nº 9.069/95, art. 28, § 1.º    

102 
Houve acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte de representante da Ad-

ministração especialmente designado? 
Lei nº 8.666/93, art. 67    

103 
Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das obrigações trabalhistas e previ-

denciárias? 

Lei nº 8.666/93, art. 71, § 2.º e 

Enunciado 331 - TST 
   

104 

Em se tratando de serviços com valor superior a R$ 80 mil, o objeto foi recebido provisoria-

mente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanci-

ado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, I, “a” 

combinado com o art. 74, III 
   

105 

Em se tratando de serviços, o objeto foi recebido definitivamente, por servidor ou comissão de-

signada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 

o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, I, “b”    

106 

Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o objeto foi recebido provisoria-

mente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação e 

definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceita-

ção? 

Lei nº 8.666/93, art. 73, II, “a”    
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL – Nº 01/2008 

ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. DO OBJETO 

O objeto da presente aquisição, deve ser descrito de forma sucinta, com os principais elementos. 

Exemplo: 

1) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. 

2) Contratação de empresa para fornecer materiais de consumo e expediente. 

3) Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar. 
4) Aquisição de Medicamentos e Materiais de Consumo médico hospitalar para Secretaria de Saúde. 

  

2. DA JUSTIFICATIVA 

RESPONDER A PERGUNTA: POR QUE COMPRAR ESTE PRODUTO OU SERVIÇO? 

  
- Não deve ser genérica; 

- Explicitar o problema a ser enfrentado, suas dimensões e públicos que serão atingidos; 

- Explicitar a necessidade e a relevância desta contratação/aquisição; 
- Explicitar o impacto e os resultados que são esperados com a presente contratação/ aquisição; 

- Apresentar dados concretos a fim de embasar o texto e conferir-lhe consistência. 

  
Exemplos ilustrativos, no caso de aquisição de combustível: 

Aquisição de combustíveis para abastecer os 150 (cento e cinqüenta) veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste para que possa continuar a 

prestar serviços essenciais à população como: Coleta de lixo, transporte escolar, tapa buraco, transporte de pacientes para TFD, entre outros, sendo que a quantidade 
média estimadas tem por base o consumo no ano de 2007, e no caso do Óleo Diesel terá um aumento de 15% da quantidade do ano anterior, em virtude da aquisição 

de 5 novos ônibus escolares, 5 novos caminhões de lixo e também em virtude do aumento da demanda de serviço. 

A aquisição dos mobiliários, objeto deste instrumento faz-se necessária em virtude da criação do Setor de Planejamento da Prefeitura Municipal de Primavera do 
Leste. 

A aquisição dos gêneros alimentícios objeto deste instrumento faz-se necessária para atender aos alunos da rede municipal de ensino que apresentou uma elevação 

de 7.500 para 8.000. 
  

3. DA ESPECIFICAÇÃO 

Descrição de cada item, com riqueza de detalhes, elencando todas as características que o objeto deve ter a fim de orientar com segurança a aquisição. Evitar os 
excessos irrelevantes ou desnecessários ou qualquer exigência que configure o direcionamento para alguma marca específica. 

  

Exemplos corretos de descrição do objeto: 

  

4. FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA 

Indicar se o fornecimento será integral ou parcelado. Na hipótese de entrega fracionada deve-se indicar o quantitativo ou as parcelas correspondentes a cada entrega, 
montando o cronograma para fornecimento do objeto. 

  

   Especificação Quant. Unid. 

1 Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica (300.000 UI + 100.000 UI) póliofilizado, frasco/ampola. 500 un 

2 Detergente líquido, neutro, pronto uso, embalagem com 500 ml, biodegradável, original do fabricante, com registro do Ministério 

da Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante estampada na embala-

gem. 

500 un 

3 Clips niquelado, número 3/0, em caixa com no mínimo 100 unidades, fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem. 40 Cx 

4 Caneta esferográfica, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não 

rosquiável, e esfera de tungstênio, nas cores azul, preta ou vermelha, com selo do inmetro, com garantia, cx com 50 canetas. 

30 Cx 

5 ARMÁRIO DE AÇO: O armário deve ser construído em aço, possuir duas portas pivotantes e cinco prateleiras formando seis 

vãos com alturas ajustáveis. Os componentes e as partes do armário com as quais o usuário entra em contato durante o uso nor-
mal não devem possuir rebarbas ou cantos vivos. As partes soldadas devem estar isentas de respingos e imperfeições. O armário 

deve possuir resistência mecânica e estabilidade para atender suas funções. As prateleiras e as portas devem possuir dobramento 

duplo em todo o seu perímetro. As peças constituintes do corpo devem ser soldadas. Na zona central da parte interna de cada 
porta deve haver um reforço soldado. Cada porta deve ser dotada de três dobradiças com 75 mm de altura. As maçanetas devem 

ser metálicas, de liga não ferrosa revestida com cromo decorativo. O sistema de travamento deve ser o de cremona. As portas 

devem ser dotadas de fechaduras com tambor cilíndrico e as chaves devem ser em duplicata. 
O armário deve possuir as seguintes dimensões: 

·Altura ....................................................2 000 mm; 

·Profundidade ...........................................500 mm; 
·Largura ....................................................900 mm; 

·Tolerância nas dimensões .......................± 5mm. 

3 un 

6 Ventilador de teto, tipo comercial, com 3 pás em chapa de aço, com no mínimo 110 cm de diâmetro, haste de aproximadamente 

40 cm, em metal. Velocidade mínima 420 rpm. Chave: liga / desliga; dispositivo com no mínimo três velocidades fixa ou desli-
zante; reversão. Tensão de alimentação 110 Volts. 

50 un 

7 Serviços de Transporte Escolar com ônibus e microônibus, conforme linhas descritas em anexo. 12 un 

  

Exemplos: 

O objeto desta aquisição deverá ser entregue de forma parcelada num prazo de 5 dias após a ordem de fornecimento inicial, conforme tabela abaixo: 

Item Quantidade Prazo Local 

Arroz 10 Kg Mensal Escola Mauro Weis 

Arroz 5 Kg Mensal Escola 13 de Maio 

Alface 20 Und Semanal Escola Mauro Weis 

Alface 15 Und Semanal Escola 13 de Maio 

Carne de Vaca 50 Kg Diário Escola Mauro Weis 

Ou, se a entrega não for parcelada: 

O objeto desta aquisição deverá ser entregue integralmente, num prazo de 15 dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento. 
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5. DA VIGÊNCIA 

Quando o fornecimento do objeto for de forma parcelada informar o prazo para entrega total dos materiais/serviços. 
Exemplo: 

A entrega total dos matérias/serviços adquiridos deverá ser feita conforme cronograma de entrega num prazo máximo de 12 meses. 

  
6. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Informar o prazo de garantia quando no caso de bens permanentes ou serviços. Deve-se exigir uma garantia razoável, praticada pelo mercado e que não caracterize 

garantia estendida, e descrever também a forma como a assistência técnica deverá ser prestada. 
Exemplo: 

O equipamento deverá possuir garantia de no mínimo 3(três) anos, sendo que a empresa deverá possuir assistência técnica dentro do estado de Mato Grosso. 

A empresa deverá garantir no mínimo 6(seis) meses aos serviços prestados. 
  

7. COMPROVAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL, PROFISSIONAL E FINANCEIRA 

Descrever aqui exigências técnicas, operacionais, profissionais e financeiras mínimas que a empresa deverá cumprir para a execução do presente objeto. 

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação 

das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

Capacitação técnico-profissional: Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de caracte-
rísticas semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades 

mínimas ou prazos máximos. 

Capacitação econômico-financeira: Para cumprir com o objeto da licitação comprovada através de balanço patrimonial ou garantias, avaliação que deverá ter seus 
critérios descritos no edital. 

Exemplo: 

Para o fornecimento dos medicamentos da presente aquisição a empresa deverá comprovar que possuí no mínimo 1 (um) farmacêutico em seu quadro permanente, 
que dispõe de veículos adequados para transporte dos medicamentos e apresentar cópias autenticadas de: 

* Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA; 

* Alvará Sanitário; 
* Registro do Conselho Regional de Farmácia; 

* Diploma de Curso superior de Farmácia do técnico responsável; 

* Identidade Profissional expedida pelo Conselho Regional de Farmácia; 
* Certificado de Boas Práticas de Fabricação do Fabricante; 

* No mínimo 2 (dois) Atestados de Capacidade técnica referente a fornecimento de medicamentos semelhantes a esta aquisição fornecida por pessoa jurídica de 

direito publico ou privado. 
  

8. DAS AMOSTRAS 

O que é amostra? É um modelo ou uma prova do material que será entregue após a contratação. Deverá ser definido aqui se as licitantes deverão ou não apresentar 
amostra dos materiais e também as condições em que serão apresentadas e como serão analisadas e julgadas essas amostras. 

Exemplo: 

As licitantes deverão apresentar para os itens: Arroz e feijão, amostras para as marcas que ainda não tenham sido aprovadas pela Prefeitura num prazo máximo de 4 
(quatro) dias antes da abertura da licitação, as quais serão analisadas e testadas pela Nutricionista responsável para fins de emissão de Laudo de Aprovação ou 

reprovação, explicando os motivos. 

  
9. DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. DA CONTRATADA 

Este termo de referência deverá indicar as obrigações peculiares da contratada em relação ao objeto da aquisição. 
Exemplo: 

A empresa vencedora deverá, no período da garantia, prestar assistência técnica no local e em até 48 horas após abertura do chamado. 

Quando no caso de indisponibilidade no mercado do material cotado, a licitante garante a entrega de outro produto com características iguais ou superiores após 
concordância expressa da Secretaria de Educação. 

9.2. DA CONTRATANTE 

Este termo de referência deverá indicar as obrigações peculiares da contratante em relação ao objeto da aquisição. 
Exemplo: 

A Contratante tem a obrigação de fornecer o óleo diesel para as máquinas contratadas para prestar o serviço do presente objeto. 

A contratante fica responsável pelo frete dos produtos adquiridos. 
  

10. DO VALOR ESTIMADO 

O valor global estimado para a presente aquisição é de R$___________ (Valor por extenso), conforme tabela abaixo: 

IItem Descrição Quantidade Preço Unitário Total 

01 Descrição do Item 0 R$ _____ R$ ________ 

02 Descrição do Item 0 R$ _____ R$ ________ 

03 Descrição do Item 0 R$ _____ R$ ________ 

 Total R$ _______ 

11. DOS PEDIDOS 

Informar aqui os números das solicitações de materiais/serviços feitos no sistema informatizado em uso, caso tenham sido cadastrados no mesmo. 

  

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Informar aqui a origem dos recursos que serão usados na presente aquisição. Quando os recursos forem provenientes de convênios, anexar cópia do mesmo junto ao 

plano de trabalho. Transcrever as dotações usadas para esta compra como no exemplo abaixo. 

Exemplos: 

  

As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de recursos próprios específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste nas dotações orçamentárias relacionadas abaixo: 
07.002.10310012.2080.33903900 / Cód. Reduzido = 3020  

07.002.10310012.2082.33903900 / Cód. Reduzido = 4007 

Ou 

As despesas oriundas da presente aquisição correrão por conta de  
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recursos do convênio nº 1166/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste e a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC nas dotações 

orçamentárias relacionadas abaixo: 

06.002.10310012.2080.33903000 / Cód. Reduzido = 3025  
  

13. DO PAGAMENTO 

Informar aqui as condições de pagamento como: os critérios, prazos e periodicidades. 
 

Exemplo: 

 

O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º (quinto) dia útil após a apresentação da fatura devidamente atestada. 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente. 

  
14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

É dever da Secretaria solicitante, estabelecer quem irá ser o responsável ou os responsáveis por acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e também, caso 
necessário, informar aqui o(s) funcionário(s) responsável(eis) para análise e julgamento da parte técnica das propostas com os seguintes dados: Nome do Servidor, 

CPF, nº Registro Profissional (quando for o caso), Cargo e Telefone. 

 

Exemplo:  

 

O acompanhamento e a fiscalização da referida contratação ficarão a cargo do Coordenador de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação. 
A fiscalização do cumprimento do contrato de serviços de transporte escolar ficará a cargo do chefe dos transportes e as propostas serão julgadas e analisadas pelo 

servidor: Jose da Silva, CPF: 321.546.879-88, Cargo: Motorista, fone: (66) 3498-3333. 

 

SECRETARIA 

Solicito a aquisição do material/serviço acima discriminado. 

 
_________________________________      Data ___/___/______ 

     Secretário(a) Municipal de ......  

 

CONTABILIDADE 

Declaro que existem recursos financeiros para a presente aquisição, conforme dotações orçamentárias acima. 
 

_________________________________      Data ___/___/______ 

                         Contador 
 

ORDENADOR 

Autorizo a abertura de processo licitatório para efetuar a presente aquisição. 

 

_________________________________      Data ___/___/______ 
          Ordenador de Despesas 

 

  

Observações Gerais 

  

Quando a contratação se referir a obra, será necessário juntar ao Termo de Referência os seguintes documentos do Setor de Engenharia: 

• Memorial Descritivo; 

• Planilhas Orçamentárias; 

• Cronograma Físico-Financeiro; 

• Projeto. 

O setor solicitante deverá também enviar este Termo de Referência, para fins de compor o edital do processo licitatório, via e-mail no endereço: li-
cita3@pva.mt.gov.br.  

  

O processo licitatório será marcado conforme prazo legal para publicação e conforme cronograma do Setor de Licitações. 

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL – Nº 01/2008 

ANEXO IV 

GEO-OBRAS 

I – Processo de licitação: 

  

1. Número do edital: ____________________________________________ 

  

2. Ano do edital: _______________________________________________ 

  

3. Modalidade de Licitação:  

(  ) Concorrência  (  ) Pregão          (  ) Tomada de preço(  ) Convite 

(  ) Concurso   (  ) Leilão (  ) Inexigibilidade(  ) Dispensa 

  

4. Tipo de Objeto: 

(  ) Projeto/Serviço(  ) Obra 

  

5. Situação da Licitação:  

(  ) Concluída  (  ) Em andamento (  ) Anulada (  ) Revogada 

  

Obs.: Enviar em formato PDF documento relacionado à licitação. 

  

II – Dados do contrato: 

  

1. Número de contrato: __________________________________________ 

  

2. Ano do contrato: _____________________________________________ 

  

3. Quantidade de obras: _________________________________________ 

  

4. Empresa Contratada:  

  

     Razão Social: _______________________________________________ 

     Nome Fantasia: _____________________________________________ 

     CNPJ: _____________________________  

     Inscrição Estadual: _______________________________ 

  

5. Regime de execução: 

(  ) Indireta – Preço global(  ) Indireta – Preço unitário (  ) Direta 

(  ) Empreitada integral(  ) Por tarefa 

  

6. Valor inicial: ________________________________________________ 

  

7. Edital de licitação: ___________________________________________ 

  

8. Situação do contrato:  

(  ) Em vigência(  ) Rescindido (  ) Concluído 

  

9. Data da assinatura do contrato: ____/____/______ 

  

10. Prazo de vigência (em dias): ___________________________________ 

  

Obs.: Enviar em formato PDF documento relacionado ao contrato. 
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III – Dados da obra: 

  

1. Informar as coordenadas latitudinais e longitudinais que são medidas conforme as unidades angulares de graus, minutos e segundos: 

__________________________. 

  

Exemplo: 10º graus 59’ minutos e 59’ segundos. 

Os valores referentes a minutos e segundos nunca ultrapassam a 59. 

  

2. Endereço: __________________________________________________ 

  

    Bairro: ___________________ Cidade: ___________________________ 

  

    CEP: ______________ 

  

3. Tipo de serviço: 

(  ) Ampliação(  ) Construção nova(  ) Manutenção 

(  ) Outros(  ) Readequação 

  

4. Setor beneficiado: ____________________________________________ 

  

5. Tipo de obra: ________________________________________________ 

  

6. Engenheiro responsável pela execução da obra:  

  

    Nome: _____________________________________________________ 

    Número do CREA: _______________________  

    CPF: __________________________ 

    Modalidade Profissional: ______________________________________ 

    Título Profissional: ___________________________________________ 

  

7. Engenheiro responsável pela fiscalização da obra: __________________ 

  

8. Nome do bem público: ________________________________________ 

  

9. Descrição do objeto: __________________________________________ 

  

10. Quantidade de obras no contrato: _______________________________ 

  

11. Unidade de medida (m²): _____________________________________ 

  

12. Data do início da obra: _______________________________________ 

  

13. Prazo em dias para conclusão da obra: ___________________________ 

  

14. Situação em que se encontra a obra: 

(   ) Não iniciada(   ) Em andamento 

(   ) Paralisada (   ) Concluída e não recebida 

( ) Concluída e recebida provisoriamente  

() Concluída e recebida definitivamente 

  

15. Data do termo de recebimento provisório: ____/____/______ 

  

16. Data do termo de recebimento definitivo: ____/____/______  
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RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Eletrônico nº 008/2023 

Processo nº 125/2023 

  

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

nº 8/2023 - do processo de compra nº 125/2023 referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA EM PLANTIO E FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRIMAVERA DO LESTE. 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 VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$8483.00(oito mil e 

quatrocentos e oitenta e tres reais ) ITEM 2: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$12999.00(doze mil 

e novecentos e noventa e nove reais ) ITEM 3: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$24487.50(vinte 

e quatro mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ITEM 4: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR 

FINAL DE R$24205.00(vinte e quatro mil e duzentos e cinco reais ) ITEM 5: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR 

FINAL DE R$6765.00(seis mil e setecentos e sessenta e cinco reais ) ITEM 6: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR 

FINAL DE R$11761.50(onze mil e setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) ITEM 7: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS 

LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$9865.00(nove mil e oitocentos e sessenta e cinco reais ) ITEM 8: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS 

LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$11100.00(onze mil e cem reais ) ITEM 9: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO 

VALOR FINAL DE R$19985.00(dezenove mil e novecentos e oitenta e cinco reais ) ITEM 10: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA 

ME NO VALOR FINAL DE R$16750.00(dezesseis mil e setecentos e cinquenta reais ) ITEM 11: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS 

LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$23970.00(vinte e tres mil e novecentos e setenta reais ) ITEM 12: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS 

LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$4490.00(quatro mil e quatrocentos e noventa reais ) ITEM 13: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS 

LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$6112.50(seis mil e cento e doze reais e cinquenta centavos) ITEM 14: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE 

PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$6997.50(seis mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) ITEM 15: A EMPRESA VIVEIROS 

QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$6997.50(seis mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) ITEM 16: A 

EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$6997.50(seis mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta 

centavos) ITEM 17: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$24492.50(vinte e quatro mil e quatrocentos 

e noventa e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 18: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE 

R$4992.50(quatro mil e novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 19: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME 

NO VALOR FINAL DE R$2599.00(dois mil e quinhentos e noventa e nove reais ) ITEM 20: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA 

ME NO VALOR FINAL DE R$38795.00(trinta e oito mil e setecentos e noventa e cinco reais ) ITEM 21: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS 

LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$7335.00(sete mil e trezentos e trinta e cinco reais ) ITEM 22: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS 

LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$5475.00(cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco reais ) ITEM 23: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE 

PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$990.75(novecentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) ITEM 24: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ 

COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$2799.00(dois mil e setecentos e noventa e nove reais ) ITEM 25: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ 

COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$10330.50(dez mil e trezentos e trinta reais e cinquenta centavos) ITEM 26: A EMPRESA VIVEIROS 

QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$1237.50(um mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) ITEM 27: A EM-

PRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$24950.00(vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta reais ) ITEM 

28: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$1099.50(um mil e noventa e nove reais e cinquenta centavos) 

ITEM 29: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$43997.50(quarenta e tres mil e novecentos e noventa 

e sete reais e cinquenta centavos) ITEM 30: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$15500.00(quinze 

mil e quinhentos reais ) ITEM 31: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$10896.00(dez mil e oitocentos 

e noventa e seis reais ) ITEM 32: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$29997.50(vinte e nove mil e 

novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) ITEM 33: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE 

R$18990.00(dezoito mil e novecentos e noventa reais ) ITEM 34: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE 

R$12375.00(doze mil e trezentos e setenta e cinco reais ) ITEM 35: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL 

DE R$11225.00(onze mil e duzentos e vinte e cinco reais ) ITEM 36: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL 

DE R$20247.50(vinte mil e duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) ITEM 37: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA 

ME NO VALOR FINAL DE R$1796.00(um mil e setecentos e noventa e seis reais ) ITEM 38: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA 

ME NO VALOR FINAL DE R$1249.75(um mil e duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) ITEM 39: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ 

COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$5163.50(cinco mil e cento e sessenta e tres reais e cinquenta centavos) ITEM 40: A EMPRESA 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$12585.00(doze mil e quinhentos e oitenta e cinco reais ) ITEM 41: A EM-

PRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$14888.00(quatorze mil e oitocentos e oitenta e oito reais ) ITEM 42: 

A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$2997.50(dois mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta 

centavos) ITEM 43: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$34497.50(trinta e quatro mil e quatrocentos 

e noventa e sete reais e cinquenta centavos) ITEM 44: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE 

R$6380.00(seis mil e trezentos e oitenta reais ) ITEM 45: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE 

R$1998.75(um mil e novecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) ITEM 46: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME 

NO VALOR FINAL DE R$5587.50(cinco mil e quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ITEM 47: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE 

PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$2999.75(dois mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) ITEM 48: A EMPRESA 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$1024.75(um mil e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) ITEM 49: A 

EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$3190.00(tres mil e cento e noventa reais ) ITEM 50: A EMPRESA 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$719.85(setecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos) ITEM 51: A 

EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$15495.00(quinze mil e quatrocentos e noventa e cinco reais ) 

LICITAÇÕES 
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ITEM 52: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$12500.00(doze mil e quinhentos reais ) ITEM 53: A 

EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$11995.00(onze mil e novecentos e noventa e cinco reais ) ITEM 

54: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$21247.50(vinte e um mil e duzentos e quarenta e sete reais 

e cinquenta centavos) ITEM 55: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$1124.85(um mil e cento e vinte 

e quatro reais e oitenta e cinco centavos) ITEM 56: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE 

R$49998.50(quarenta e nove mil e novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) ITEM 57: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS 

LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$13498.50(treze mil e quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) ITEM 58: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ 

COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$20248.50(vinte mil e duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) ITEM 59: A EMPRESA 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$9999.50(nove mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) 

ITEM 60: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$11249.25(onze mil e duzentos e quarenta e nove reais 

e vinte e cinco centavos) ITEM 61: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$1599.80(um mil e quinhentos 

e noventa e nove reais e oitenta centavos) ITEM 62: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE 

R$11999.00(onze mil e novecentos e noventa e nove reais ) ITEM 63: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL 

DE R$697.25(seiscentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) ITEM 64: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO 

VALOR FINAL DE R$3498.75(tres mil e quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) ITEM 65: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE 

PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$2599.50(dois mil e quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) ITEM 66: A EMPRESA VIVEIROS 

QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$17999.50(dezessete mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) ITEM 

67: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$8699.85(oito mil e seiscentos e noventa e nove reais e oitenta 

e cinco centavos) ITEM 68: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$7499.50(sete mil e quatrocentos e 

noventa e nove reais e cinquenta centavos) ITEM 69: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE 

R$17750.00(dezessete mil e setecentos e cinquenta reais ) ITEM 70: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL 

DE R$6499.50(seis mil e quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) ITEM 71: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA 

ME NO VALOR FINAL DE R$14999.00(quatorze mil e novecentos e noventa e nove reais ) ITEM 72: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS 

LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$6699.50(seis mil e seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) ITEM 73: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ 

COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$2249.75(dois mil e duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) ITEM 74: A EMPRESA 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$7225.00(sete mil e duzentos e vinte e cinco reais ) ITEM 75: A EMPRESA 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$899.90(oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos) ITEM 76: A 

EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$3735.00(tres mil e setecentos e trinta e cinco reais ) ITEM 77: A 

EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$3749.75(tres mil e setecentos e quarenta e nove reais e setenta e 

cinco centavos) ITEM 78: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$2890.00(dois mil e oitocentos e 

noventa reais ) ITEM 79: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$2599.50(dois mil e quinhentos e 

noventa e nove reais e cinquenta centavos) ITEM 80: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$749.50(se-

tecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) ITEM 81: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE 

R$6999.00(seis mil e novecentos e noventa e nove reais ) ITEM 82: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL 

DE R$1874.75(um mil e oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) ITEM 83: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA 

ME NO VALOR FINAL DE R$128.97(cento e vinte e oito reais e noventa e sete centavos) ITEM 84: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS 

LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$134.97(cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) ITEM 85: A EMPRESA VIVEIROS QUEIROZ COM. DE 

PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$5999.75(cinco mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) ITEM 86: A EMPRESA 

VIVEIROS QUEIROZ COM. DE PLANTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$3274.75(tres mil e duzentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).       

  

Primavera do Leste – MT, 16 de março de 2023. 

  

Regiane Cristina da Silva do Carmo 

*Pregoeira 

  

*original assinado nos autos do processo. 

 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Presencial nº 126/2022 

Processo nº 1759/2022 

  

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

nº 126/2022 - do processo de compra nº 1759/2022 referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL E  GRANITO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

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 RENATA K. S. 

BIANCHI & CIA LTDA - EPP NO VALOR FINAL DE R$ 189.999,65 (cento e oitenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos) 

ITEM 4: A EMPRESA RENATA K. S. BIANCHI & CIA LTDA - EPP NO VALOR FINAL DE R$ 249.999,42 (duzentos e quarenta e nove mil e novecentos e 

noventa e nove reais e quarenta e dois centavos). 

  

Primavera do Leste – MT, 16 de março  de 2023. 

  

Regiane Cristina da Silva do Carmo 

*Pregoeira 

  *original assinado nos autos do processo.  
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RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

Ref. Pregão Eletrônico nº 142/2022 

Processo nº 2123/2022 

  

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

nº 142/2022 - do processo de compra nº 2123/2022 referente ao Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTI-

NADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, para suprir as necessidades da Coordenadoria de Alimentação Escolar do 

Município. Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, pelas Leis nº 8.087/90, nº 8.666/93. Nº 

9.784/99 e suas alterações e demais legislação complementar, 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 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$1870.00(um mil e oitocentos e setenta reais ) ITEM 2: 

A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$119700.00(cento e dezenove mil e setecentos reais ) ITEM 3: A EMPRESA 2A 

COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$2000.00(dois mil reais ) ITEM 4: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR 

FINAL DE R$558.00(quinhentos e cinquenta e oito reais ) ITEM 5: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$10140.00(dez 

mil e cento e quarenta reais ) ITEM 6: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$21960.00(vinte e um mil e novecentos e 

sessenta reais ) ITEM 7: A EMPRESA J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME NO VALOR FINAL DE R$62050.00(sessenta e dois mil e cinquenta reais ) ITEM 

8: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$260.00(duzentos e sessenta reais ) ITEM 9: A EMPRESA RENAN CARLOS 

BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$105000.00(cento e cinco mil reais ) ITEM 10: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR 

FINAL DE R$41970.00(quarenta e um mil e novecentos e setenta reais ) ITEM 12: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE 

R$2470.00(dois mil e quatrocentos e setenta reais ) ITEM 13: A EMPRESA PROSABOR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA ME NO VALOR FINAL DE 

R$777.00(setecentos e setenta e sete reais ) ITEM 14: A EMPRESA PROSABOR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$777.00(se-

tecentos e setenta e sete reais ) ITEM 15: A EMPRESA PROSABOR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$777.00(setecentos e 

setenta e sete reais ) ITEM 16: A EMPRESA PROSABOR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$777.00(setecentos e setenta e 

sete reais ) ITEM 17: A EMPRESA PROSABOR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R$777.00(setecentos e setenta e sete reais ) 

ITEM 18: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE R$168000.00(cento e sessenta e oito mil reais ) ITEM 19: 

A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$5968.00(cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais ) ITEM 20: A EMPRESA 

2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$10440.00(dez mil e quatrocentos e quarenta reais ) ITEM 21: A EMPRESA 2A COMERCIO E 

SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$273900.00(duzentos e setenta e tres mil e novecentos reais ) ITEM 22: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO 

LTDA NO VALOR FINAL DE R$549.00(quinhentos e quarenta e nove reais ) ITEM 23: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL 

DE R$14980.00(quatorze mil e novecentos e oitenta reais ) ITEM 24: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$36330.00(trinta 

e seis mil e trezentos e trinta reais ) ITEM 25: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$1008.00(um mil e oito reais ) ITEM 

26: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE R$4300.00(quatro mil e trezentos reais ) ITEM 27: A EMPRESA 

ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE R$4300.00(quatro mil e trezentos reais ) ITEM 28: A EMPRESA FRUTA SUL 

COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$1028.00(um mil e vinte e oito reais ) ITEM 29: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO 

VALOR FINAL DE R$27860.00(vinte e sete mil e oitocentos e sessenta reais ) ITEM 30: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL 

DE R$6830.00(seis mil e oitocentos e trinta reais ) ITEM 31: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$2189.00(dois mil e 

cento e oitenta e nove reais ) ITEM 32: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$2880.00(dois mil e oitocentos e oitenta 

reais ) ITEM 33: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$750000.00(setecentos e cinquenta mil reais ) ITEM 34: A EM-

PRESA R. L DE CAMPOS P CORREA EPP NO VALOR FINAL DE R$355680.00(trezentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais ) ITEM 35: A 

EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$280000.00(duzentos e oitenta mil reais ) ITEM 36: A EMPRESA RENAN CARLOS 

BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$220000.00(duzentos e vinte mil reais ) ITEM 37: A EMPRESA R. L DE CAMPOS P CORREA EPP NO VALOR 

FINAL DE R$453960.00(quatrocentos e cinquenta e tres mil e novecentos e sessenta reais ) ITEM 38: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO 

VALOR FINAL DE R$126000.00(cento e vinte e seis mil reais ) ITEM 39: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE 

R$22410.00(vinte e dois mil e quatrocentos e dez reais ) ITEM 40: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$22990.00(vinte 

e dois mil e novecentos e noventa reais ) ITEM 41: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$516.00(quinhentos e dezesseis 

reais ) ITEM 42: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$1322.50(um mil e trezentos e vinte e dois reais e cinquenta 

centavos) ITEM 43: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$67500.00(sessenta e sete mil e quinhentos reais ) ITEM 44: A 

EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$475.00(quatrocentos e setenta e cinco reais ) ITEM 45: A EMPRESA 2A COMERCIO 

E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$14940.00(quatorze mil e novecentos e quarenta reais ) ITEM 46: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ 

FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE R$12264.00(doze mil e duzentos e sessenta e quatro reais ) ITEM 47: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT 

EIRELI NO VALOR FINAL DE R$4290.00(quatro mil e duzentos e noventa reais ) ITEM 48: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR 

FINAL DE R$2646.00(dois mil e seiscentos e quarenta e seis reais ) ITEM 49: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE 

R$678.75(seiscentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) ITEM 50: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE 

R$652.50(seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 51: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE 

R$652.50(seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 52: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE 

R$652.50(seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 53: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE 

R$64800.00(sessenta e quatro mil e oitocentos reais ) ITEM 54: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$3454.00(tres mil 

e quatrocentos e cinquenta e quatro reais ) ITEM 55: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$1209.00(um mil e duzentos 

e nove reais ) ITEM 56: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$1900.00(um mil e novecentos reais ) ITEM 57: A EM-

PRESA COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R$1750.00(um mil e setecentos e cinquenta reais ) ITEM 58: A EMPRESA COMERCIAL 

LUAR EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R$760.00(setecentos e sessenta reais ) ITEM 59: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR 

FINAL DE R$46380.00(quarenta e seis mil e trezentos e oitenta reais ) ITEM 60: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE 

R$4760.00(quatro mil e setecentos e sessenta reais ) ITEM 61: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE 

R$217800.00(duzentos e dezessete mil e oitocentos reais ) ITEM 62: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE 

R$58800.00(cinquenta e oito mil e oitocentos reais ) ITEM 63: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE 

R$37800.00(trinta e sete mil e oitocentos reais ) ITEM 64: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$447.00(quatrocentos e 
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quarenta e sete reais ) ITEM 66: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE R$55440.00(cinquenta e cinco mil e 

quatrocentos e quarenta reais ) ITEM 67: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE R$51480.00(cinquenta e 

um mil e quatrocentos e oitenta reais ) ITEM 68: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE R$7500.00(sete mil 

e quinhentos reais ) ITEM 69: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE R$6900.00(seis mil e novecentos reais 

) ITEM 70: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$4620.00(quatro mil e seiscentos e vinte reais ) ITEM 71: A EMPRESA 

J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME NO VALOR FINAL DE R$19294.00(dezenove mil e duzentos e noventa e quatro reais ) ITEM 72: A EMPRESA FRUTA 

SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$4820.00(quatro mil e oitocentos e vinte reais ) ITEM 74: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI 

EIRELI NO VALOR FINAL DE R$5000.00(cinco mil reais ) ITEM 75: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE 

R$91600.00(noventa e um mil e seiscentos reais ) ITEM 76: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$1639.00(um mil e 

seiscentos e trinta e nove reais ) ITEM 77: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$43.20(quarenta e tres reais e vinte 

centavos) ITEM 78: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$9900.00(nove mil e novecentos reais ) ITEM 79: A EMPRESA 

RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$218500.00(duzentos e dezoito mil e quinhentos reais ) ITEM 80: A EMPRESA RENAN CARLOS 

BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$20000.00(vinte mil reais ) ITEM 81: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE 

R$14380.00(quatorze mil e trezentos e oitenta reais ) ITEM 82: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$594.50(quinhentos 

e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) ITEM 83: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$5688.00(cinco mil e 

seiscentos e oitenta e oito reais ) ITEM 84: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$6980.00(seis mil e novecentos e oitenta 

reais ) ITEM 85: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$1840.00(um mil e oitocentos e quarenta reais ) ITEM 86: A 

EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$377370.00(trezentos e setenta e sete mil e trezentos e setenta reais ) ITEM 87: A 

EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$508.00(quinhentos e oito reais ) ITEM 88: A EMPRESA RENAN CARLOS 

BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$225.00(duzentos e vinte e cinco reais ) ITEM 89: A EMPRESA COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP NO VALOR 

FINAL DE R$1485.00(um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais ) ITEM 90: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE 

R$55860.00(cinquenta e cinco mil e oitocentos e sessenta reais ) ITEM 91: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE 

R$23001.00(vinte e tres mil e um reais ) ITEM 92: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$1518.00(um mil e quinhentos e 

dezoito reais ) ITEM 93: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE R$52425.00(cinquenta e dois mil e quatro-

centos e vinte e cinco reais ) ITEM 94: A EMPRESA J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME NO VALOR FINAL DE R$24995.00(vinte e quatro mil e novecentos 

e noventa e cinco reais ) ITEM 95: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$42210.00(quarenta e dois mil e duzentos e dez 

reais ) ITEM 96: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$75040.00(setenta e cinco mil e quarenta reais ) ITEM 97: A 

EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$52670.00(cinquenta e dois mil e seiscentos e setenta reais ) ITEM 98: A EMPRESA 

2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$1995.00(um mil e novecentos e noventa e cinco reais ) ITEM 99: A EMPRESA 2A COMERCIO 

E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$2745.00(dois mil e setecentos e quarenta e cinco reais ) ITEM 100: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT 

EIRELI NO VALOR FINAL DE R$23940.00(vinte e tres mil e novecentos e quarenta reais ) ITEM 102: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO 

VALOR FINAL DE R$824.50(oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) ITEM 103: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI 

ME NO VALOR FINAL DE R$63920.00(sessenta e tres mil e novecentos e vinte reais ) ITEM 104: A EMPRESA COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP NO VALOR 

FINAL DE R$1375.00(um mil e trezentos e setenta e cinco reais ) ITEM 105: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE 

R$269700.00(duzentos e sessenta e nove mil e setecentos reais ) ITEM 106: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR 

FINAL DE R$114380.00(cento e quatorze mil e trezentos e oitenta reais ) ITEM 107: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO 

VALOR FINAL DE R$153000.00(cento e cinquenta e tres mil reais ) ITEM 108: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE 

R$8370.00(oito mil e trezentos e setenta reais ) ITEM 109: A EMPRESA S. R. A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NO VALOR FINAL DE R$72000.00(se-

tenta e dois mil reais ) ITEM 110: A EMPRESA S. R. A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NO VALOR FINAL DE R$75000.00(setenta e cinco mil reais ) 

ITEM 111: A EMPRESA S. R. A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NO VALOR FINAL DE R$119940.00(cento e dezenove mil e novecentos e quarenta 

reais ) ITEM 112: A EMPRESA S. R. A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NO VALOR FINAL DE R$125940.00(cento e vinte e cinco mil e novecentos e 

quarenta reais ) ITEM 113: A EMPRESA S. R. A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NO VALOR FINAL DE R$132000.00(cento e trinta e dois mil reais ) 

ITEM 114: A EMPRESA S. R. A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NO VALOR FINAL DE R$160000.00(cento e sessenta mil reais ) ITEM 115: A EM-

PRESA S. R. A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NO VALOR FINAL DE R$113940.00(cento e treze mil e novecentos e quarenta reais ) ITEM 116: A 

EMPRESA S. R. A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NO VALOR FINAL DE R$151920.00(cento e cinquenta e um mil e novecentos e vinte reais ) ITEM 

117: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$2862.50(dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) 

ITEM 118: A EMPRESA COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R$19540.00(dezenove mil e quinhentos e quarenta reais ) ITEM 119: A 

EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE R$9925.00(nove mil e novecentos e vinte e cinco reais ) ITEM 120: A 

EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$42295.00(quarenta e dois mil e duzentos e noventa e cinco reais ) ITEM 121: A 

EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$45000.00(quarenta e cinco mil reais ) ITEM 122: A EMPRESA ALLIANCA COM 

DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE R$7960.00(sete mil e novecentos e sessenta reais ) ITEM 123: A EMPRESA 2A COMERCIO E 

SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$43920.00(quarenta e tres mil e novecentos e vinte reais ) ITEM 124: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI 

EIRELI NO VALOR FINAL DE R$18500.00(dezoito mil e quinhentos reais ) ITEM 125: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL 

DE R$2340.00(dois mil e trezentos e quarenta reais ) ITEM 126: A EMPRESA FRUTA SUL COM DE HORT EIRELI NO VALOR FINAL DE R$7095.00(sete 

mil e noventa e cinco reais ) ITEM 127: A EMPRESA RENAN CARLOS BIANCHI EIRELI NO VALOR FINAL DE R$32700.00(trinta e dois mil e setecentos 

reais ) ITEM 128: A EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$160770.00(cento e sessenta mil e setecentos e setenta reais ) 

ITEM 129: A EMPRESA ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE R$3900.00(tres mil e novecentos reais ) ITEM 130: A 

EMPRESA 2A COMERCIO E SERVIÇO LTDA NO VALOR FINAL DE R$8745.00(oito mil e setecentos e quarenta e cinco reais ) ITEM 131: A EMPRESA 

ALLIANCA COM DE ART. P/ FESTAS EIRELI ME NO VALOR FINAL DE R$27000.00(vinte e sete mil reais ) ITEM 132: A EMPRESA COMERCIAL LUAR 

EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R$3075.00(tres mil e setenta e cinco reais ). 

  

Primavera do Leste – MT, 14 de março de 2023 

  

Maria Aparecida Montes Canabrava 

*Pregoeira 

 *original assinado nos autos do processo. 
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SECRETARIA DE FAZENDA 
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NOTIFICAÇÕES 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

FISCAL DE CONTRATOS 
NOTIFICAÇÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1023/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2022. 
  
Ao Senhor representante legal da empresa MONTORO CARVALHO - CO-
MERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, sedi-
ada na Avenida Paulo Cezar Pereira Aranda, nº 1233 - Quadra 079 Lote 0011, 
Bairro Jardim Riva, em Primavera do Leste - MT, CEP: 78.850-000, e-mail: ata-
cadodascestasmt@gmail.com, telefone (66) 9997-0075, neste ato representado 
pela proprietária VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO CARVA-
LHO, brasileira, casada, empresária, portador da CI RG n° 1199467-3 SSP/MT, 
inscrito no CPF/MF sob n° 921.805.661-15, residente e domiciliado em Prima-
vera do leste - MT, de acordo com a classificação por ela alcançada no certame 
em epígrafe, atendendo as condições previstas no Edital do PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 82/2022 e nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes 
às normas constantes Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposi-
ções a seguir. 
  
OBJETO DA LICITAÇÃO 
Registro de Preços, objetivando as aquisições de Gêneros Alimentícios, residuais 
dos pregões 109, 143 e 152/2021, por motivo de desistência, em atendimento ao 
solicitado pela Coordenadoria de Alimentação Escolar do Município, para suprir 
as necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme Termo de Refe-
rência anexo I do edital de PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1023/2022; 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2022, que é parte integrante desta Ata, assim 
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
  
DO ATO: Trata-se de NOTIFICAÇÃO enviada à licitante acima qualificada, a 
fim de que exerça seu direito de ampla defesa conforme exposto no §2º art. 87 da 
Lei 8.666/93. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/1993. 
  
Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2023. 
  

PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA 
FISCAL DE CONTRATO 
PORTARIA Nº 617/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

FISCAL DE CONTRATOS 
NOTIFICAÇÃO 

 
PROCESSO: 499/2022 – PREGÃO 050/2022. 

  
Ao senhor representante legal da empresa HM CIRURGICA LTDA, CNPJ sob 
n° 30.981.531/0001-73, sediada na Quadra Arne 53, Avenida LO 12, Lote 19, 
Plano Diretor Norte, Palmas - TO, CEP 77.006- 460, e-mail: licitacao@hmcirur-
gica.com.br  telefone (63) 3028-8001 e (63) 98516-1000, neste ato representado 
pelo proprietário Rafaela Santos Gregorio, Brasileira, solteira, empresária, por-
tadora da CNH nº 04753373552, expedida pelo Detran - TO, inscrito no CPF sob 
n° 336.604.448-98, residente e domiciliado em Rua Prudêncio R. Pinto, s/nº Qd. 
04, Lt. 58, Jardim América, Porto Nacional- TO, CEP 77.500-000, de acordo com 
a classificação por ela alcançada no certame em epígrafe, atendendo as condições 
previstas no Edital do PROCESSO: 499/2022 – PREGÃO 050/2022 e nesta Ata 
de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
  
Assunto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamen-
tos pactuados, não pactuados e ordem judicial, sendo de extrema urgência 
para suprir as necessidades da população do município, conforme solicita-
ção da secretaria municipal de saúde, para suprir as necessidades das diver-
sas secretarias municipais, conforme termo de referência anexo i do edital 
de pregão eletrônico nº 050/2022, que é parte integrante desta ata, assim 
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
  
DO ATO: Trata-se de NOTIFICAÇÃO enviada à licitante acima qualificada, a 
fim de que exerça seu direito de ampla defesa conforme exposto no §2º art. 87 da 
Lei 8.666/93. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/1993. 
  
Primavera do Leste - MT, 16 de março de 2023. 
  

PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA 
FISCAL DE CONTRATO 
PORTARIA Nº 617/2019 

PODER LEGISLATIVO 

 

 

EDITAL Nº 004/2023 
 
CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste-MT., VALDECIR ALVENTINO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
o § 3º do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal: 
 

C O N V O C A 
 
Ficam convocados todos os Vereadores deste Poder Legislativo para SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, na Sala das Sessões, “Antônio Santo Renosto”, na Sede 
da Câmara Municipal, situada a Av. Primavera, 300 – Bairro Primavera II, que será realizada às 11h00min do dia 17 de Março de 2023, com a seguinte 
Ordem do Dia: 
 

Proposição Deliberação Ementa Autor 

Projeto de Lei 1.428 
Processo nº 031 

LEITURA 
 

Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 1.866 
de 19 de dezembro de 2019 e dá outras providências 

Executivo Municipal 

Projeto de Lei 1.430 
Processo nº 033 

LEITURA 
 

Autoriza a abertura na Lei Municipal nº 2.143 de 23 
de dezembro de 2022, de Crédito Adicional Especial 
nos termos do inciso I, do artigo 41, da Lei Federal 
nº 4.320 de 17 de março de 1964 

Executivo Municipal 

Projeto de Lei 1.431 
Processo nº 034 

LEITURA 

Autoriza a abertura na Lei Municipal nº 2.143 de 23 
de dezembro de 2022, de Crédito Adicional Especial 
nos termos do inciso I, do artigo 41, da Lei Federal 
nº 4.320 de 17 de março de 1964. 

Executivo Municipal 

Projeto de Lei 1.433 
Processo nº 036 

LEITURA 
“Altera A Lei Nº 2.072 De 04 De Maio De 2.022 De 
Primavera Do Leste E Da Outras Providências”. 

Executivo Municipal 

Projeto de Lei 1.434 
Processo nº 037 

LEITURA 

Autoriza o Executivo Municipal a doar imóvel ur-
bano que menciona, para o Serviço Social do Trans-
porte e Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte-SEST SENAT e dá outras providências. 

Executivo Municipal 

 
Primavera do Leste em 16 de Março de 2023. 
 
REGISTRE-SE, INTIMA-SE, CUMPRA-SE. 
 

VALDECIR ALVENTINO DA SILVA 
Vereador Presidente 
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