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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020

O MUNICÍPIO DE CÁCERES, Estado de Mato Grosso por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação - CPL torna público a realização de licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇO, MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, objetivando a contratação de
empresa especializada em engenharia para engenharia visando execução de obras de
Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem,
sinalização e passeio público, de acordo com, Projeto executivo de engenharia,
Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro,
Memória de Cálculo, Composição de Preços, e pelas condições estabelecidas neste Termo
de Referência.

Ficam retificados os Lotes 03 e 04 do presente processo, conforme descrição
abaixo:

LOTE 03 - Ruas Avestruz, Guaira, dos Passos, dos Duarte (bairro São Luiz da
Ponte) e Ruas Flamengo, Botafogo e Travessa Fluminense (bairro Santa Cruz), com área
total de 5.942,94 m2, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa
selante, drenagem, sinalização e passeio público sendo: R$ 283.819,27 (Recurso Convênio)
- Contrato de Repasse n.º 1036500-95/2016/MCIDADES/CAIXA, R$ 346.807,67
(Contrapartida) estimado no valor total de R$ 630.626,94 (seiscentos e dois mil, cento e
noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), o prazo para execução da obra é de 120
(cento e vinte) dias contados a partir da ordem de serviço expedida pelo ordenador de
despesas. A execução deverá obedecer rigorosamente ao cronograma físicofinanceiro,
anexo ao processo. LOTE 04 - - Ruas A, B e Avenida Brasil, bairro Santa Isabel , nesta
cidade de Cáceres-MT, com área total de 5.383,76 m², Pavimentação tipo TSD - Tratamento
Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, sendo: R$
274.354,25 (Recurso Convênio) - Contrato de Repasse n.º 1031802-
48/2016/MCIDADES/CAIXA, R$ 350.083,47 (Contrapartida) estimado no valor total de R$
624.437,72 (seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e
dois centavos), o prazo para execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias contados a
partir da ordem de serviço expedida pelo ordenador de despesas. A execução deverá
obedecer rigorosamente ao cronograma físico-financeiro, anexo ao processo. Realização:
14 de maio de 2020 às 08:30 horas, Horário de Cuiabá-MT Observação: Ficam inalterada as
demais informações do presente processo. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na
Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Avenida Brasil nº 119 - C.O.C. - Jardim Celeste, CEP:
78210-906 - Cáceres-MT, ou através do portal http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao/

Cáceres, 22 de abril de 2020.
ANILCE RIBEIRO DA SILVA
Presidente da Comissão

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

Na publicação do presente Diário Oficial, de seção 3, nº 68, do dia 08/04/2020,
pagina 132, fica retificado o seguinte texto:

Onde se lê: Resultado: A Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas
atribuições legais, com base no artigo 6º, inciso XVI da Lei nº 8.666/93, declara a empresa
GECON-GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 11.482.408/0001-63, que
apresentou o valor de R$ 1.318.571,64.

Leia-se: Resultado: A Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas
atribuições legais, com base no artigo 6º, inciso XVI da Lei nº 8.666/93, declara a empresa
GECON-GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 11.482.408/0001-63, que
apresentou o valor de R$ 1.331.428,76.

Prefeitura de Cáceres, 23 de abril de 2020.
ANILCE RIBEIRO DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO - CONTRATO N° 42/2019

Data: 02/12/2019. Processo: 129/2018. Tomada de preços: 013/2018. Contratada: Braga
Construções e Serviços LTDA-ME. Objeto: Ficam acrescidos 150 dias para a execução da
obra, estendendo-se o até 27/05/2020 e 210 dias a vigência do contrato, prorrogando a
até o dia 26/06/2020, com efeitos retroativos ao dia 22/11/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N°006/2020

A prefeitura municipal de Cocalinho, através da CPL torna público aos
interessados que realizou a licitação na modalidade pregão presencial n° 006/2020,
"contratação de instituição financeira pública ou privada para prestação de serviços de
gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores do município de
Cocalinho - MT" E sagrou se vencedora a empresa Banco Bradesco S/A CNPJ:
60.746.948/0001-12.

DIVINO CÂNDIDO CARDOSO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 026/2020
OBJETO: Pregão Presencial com Registro de Preços para futura e eventual

aquisição de materiais de consumo e material permanente, para atender a secretaria
municipal de saúde. em face do não comparecimento de interessados na licitação em
epígrafe, restou a esta comissão declarar deserta a licitação.

Comodoro - MT, 22 DE abril de 2020.
FERNANDO OLIVEIRA LEMOS DA ROSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 30/2020

Processo Licitatório Nº038/2020. Termo De Revogação De Procedimento Licitatorio
O Prefeito Do Município De Confresa-Mt, no uso das prerrogativas que lhe são

conferidas pela legislação municipal, ainda, com base nas disposições contidas na súmula
nº 473 do supremo tribunal federal tem o seguinte enunciado: "a administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."
decide: revogar o processo licitatório nº038/2020 - pregão presencial srp nº030/2020, cujo
o objeto e: "aquisição de material permanente junto a secretaria municipal de saúde de
confresa - mt, por intermedio da proposta fundo a fundo nº 13963.1820000/1190-06,
recurso de emenda parlamentar", pela seguinte motivação: 1º - considerando que a
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial (sumula 473, stf) 2º - considerando a administração pública pode

declarar a nulidade dos seus próprios atos (sumula 346, stf) 3º - considerando a
administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, e
pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos (lei 9.784/99 - art. 53) revoga-se o processo licitatório nº038/2020 - pregão
presencial srp nº030/2020.

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 60/2020

Processo Licitatório Nº091/2020
A Prefeitura De Confresa, Estado De Mato Grosso, através do pregoeiro, torna

público que fará realizar no dia 12 de maio de 2020, às 09:00hs (horário local), na sala da
comissão permanente de licitações, situada na av. centro oeste, nº286, centro na cidade de
confresa-mt, a reunião para realização do pregão presencial - srp nº060/2020 - srp do tipo
menor preço item de acordo com as leis em vigência. o edital e seus anexos estarão
disponíveis na sala do departamento de licitações e contratos no endereço citado acima e
no site confresa.org no link do portal da transparência, no e-mail:
licitaconfresa@hotmail.com, de segunda à sexta-feira, tel. contato (66) 3564-1818 ramal
31. objeto: pregão presencial de registro de preços para eventual e futura aquisição de
materiais permanentes sendo equipamentos medico hospitalares para atender as
necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de confresa/mt.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020

O Prefeito de Curvelândia-MT, resolve Ratificar e Homologar o Processo
Licitatório nº 017/2020, Dispensa de Licitação nº 004/2020. OBJETO: Aquisição de gêneros
alimentícios para serem utilizados na distribuição de kits da merenda escolar aos alunos
das escolas municipais Carlos Masson Netto e Tia Iracema, cadastrados no programa bolsa
família, em virtude da suspenção das aulas devido a pandemia do covid-19. Empresa: K. M.
FERRARI & CIA LTDA, Inscrita CNPJ: 15.363.074/0001-60, totalizando o valor de R$ 6.903,60
(Seis mil, novecentos e três reais e sessenta centavos). E DETERMINO que sejam adotadas
as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Curvelândia-MT, 23 de abril de 2020
SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
A presente Licitação tem por objeto a "Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços continuados com a finalidade de TRANSPORTE ESCOLAR, em
linha que transporta alunos da rede estadual e municipal da zona rural para o município de
Dom Aquino", conforme Termo de Referência constante no anexo I do Edital. Data:
07/05/2020. Horário: credenciamento às 08h00min e às 09h00min horas abertura do
Pregão (horário de Mato Grosso). Local: Departamento de Licitações, na sede da Prefeitura
Municipal de Dom Aquino - MT, situada na Avenida Cuiabá, n. 143, centro, Município de
Dom Aquino-MT. Edital e informações, no horário de expediente (07:00 às 13:00), pelos
fones (0xx66) 3451-1202/1299, ou pelo e-mail: licitacaopmda@gmail.com.

Dom Aquino-MT, 23 de abril de 2020.
WANUSA SOARES ALVES

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020

Registro De Preços
A Prefeitura Municipal De General Carneiro-Mt, através do seu pregoeiro, torna

público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na
modalidade pregão presencial para ata de registro de preços, do tipo menor preço por
item, às 08h00min (brasília) do dia 07 de maio de 2020, na sala de licitações da prefeitura
municipal de general carneiro, à avenida delson rodrigues s/n. objeto da licitação: registro
de preços para futura e eventual aquisição de um caminhão trucado e trator agriola novos,
zero km conforme especificaões do termo de referencia e convênio 050025/2019-
superintendência do desenvolvimento da amazônia (sudan) município de general carneiro
- mt. retirada do edital: através do site oficial da prefeitura municipal:
www.generalcarneiro.mt.gov.br, solicitação via e-mail: cpl@generalcarneiro.mt.gov.br e
sala de licitações da prefeitura municipal de general carneiro, das 07h00min às 13h00.
informações: as empresas interessadas poderão solicitar informações junto a comissão de
licitação, pregoeiro e equipe de apoio pelo fone abaixo. telefone para contato:
(0**66)3416-1215 /1153

ELIEZIO DIAS DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
AVISO DE PRORROGAÇÃO

- LEILÃO Nº 1/2020

A Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, através da Comissão Permanente de
Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que o LEILÃO PÚBLICO nº
001/2020 com data de abertura prevista no edital para o dia 06/05/2020 às 15:00 hs/min.
(Horário de Mato Grosso) fica PRORROGADO para o dia 27/05/2020 às 15:00 hs/min.
(Horário de Mato Grosso) passando esta ser a nova data de abertura da licitação, a qual
será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Itaúba/MT, localizada na
Av. Tancredo Neves, nº 803, Centro - Itaúba/MT. Ficam inalteradas as demais cláusulas do
Edital e seus Anexos, que poderão ser obtidos no Departamento de Licitações da
Prefeitura, pelo telefone nº (66) 3561-2800, em dias úteis nos horários de 07:00 às 11:00
horas, pelo site www.itauba.mt.gov.br ou ainda por email: licitacao@itauba.mt.gov.br.
MOTIVO DA PRORROGAÇÃO: A medida de prorrogação do certame visa atender as
recomendações do Ministério da Saúde para que eventos com grande participação de
pessoas e que serão realizados em ambientes fechados sejam adiados em razão da
epidemia do novo coronavírus (Covid-19).

Itaúba-MT, 23 de Abril de 2020.
ELEMAR HACK

Presidente da CPL
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