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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 044/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte - MT.
Contratado: Wm Serviços Ambientais Ltda EPP. Objeto: Prestação de serviços de coleta,
transporte, armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços
de saúde (RSSS), oriundos de fontes geradoras da Secretaria Municipal de Saúde de Nova
Canaã do Norte/MT. VALOR: R$ 10.480,00 (dez mil quatrocentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2020. DATA DA ASSINATURA: 23 de Abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata De Registro De Preço Nº 037/2020 - Data: 30/04/2020 - Registro De Preços Para Futura
E Eventual Aquisição De Moto Niveladora, Nova, Atendendo O Convênio Nº
892143/2019/Mapa - Promitente Fornecedor Vamos Comercio De Máquinas Linha Amarela
Ltda - Cnpj 35.654.688/0001-08 - Valor Da Ata: R$ 534.500,00 - Vigência: 30/04/2021 -
Origem: Pregão Presencial: Nº. 015/2020.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020

O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que no Pregão Presencial nº
015/2020, realizado no dia 15/04/2020, às 08:00 horas, na sua Sede Administrativa, sito à
Rua Pará, nº 1.850, Bairro Jardim Santa Helena, Nova Ubiratã-MT. Licitação destinada ao
registro de preços para futura e eventual aquisição de moto niveladora, nova, atendendo
o Convênio Nº 892143/2019/MAPA, homologada e adjudicada em 30/04/2020 sagrou-se
vencedora do certame a empresa VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA
LTDA .

Nova Ubiratã - MT, 30 de abril de 2020.
MAURO ODINEI SOLIANI

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020

A Prefeitura Municipal de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, de acordo com as
disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, torna público que realizará a LICITAÇÃO
a seguir caracterizada:

PRocesso Licitatório nº 073/2020 Tomada de Preços N.º 006/2020. Objeto da
Licitação: Contratação de Empresa Para Construção de Academia da Saúde de Modalidade
Intermediaria Localizado No Loteamento Santo Antônio, Município de Paranaíta/Mt,
Conforme Proposta nº. 13898.1310001/18-015 - Ministério da Saúde - Programa Academia
da Saúde. Data de Abertura das Propostas: 20/05/2020 Horário: 08:00 Horas Local: Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT. ENDEREÇO: Rua Alceu Rossi S/ Nº -
Centro - Paranaíta/MT. Retirada do Edital na Prefeitura e no site: www.paranaita.mt.gov.br,
informações pelo telefone: (66) 3563-270 0/2724, Local: Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Paranaíta, situada a Rua Alceu Rossi, s/ nº. Centro, Paranaíta/MT, CEP:
78.590-000.

Paranaíta-MT, em 30 de abril de 2020.
LIZANDRA BERTOLINI

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Aviso de Licitação Pregão Eletronico nº 7/2020, publicado no Diário Oficial
da União Seção 3 do dia 30 de abril de 2020, sob nº 82, página 168. Onde lê-se: O Pregão
Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança
- criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pela
pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo, constante da página Licitanet - licitações on - line - www.licitanet.com.br. Da
Sessão Pública Do Pregão Eletrônico: Recebimento das propostas: A partir da publicação do
aviso de edital; Do encerramento do recebimento das propostas:18/05/2020 às 09:00
horas (Horário de Brasília - DF); Data de abertura das propostas: 18/05/2020, às 09:01
horas (Horário de Brasília - DF); Início da disputa: 18/05/2020, às 09:20 horas (Horário de
Brasília - DF); Endereço eletrônico da disputa: www.licitanet.com.br. Leia-se: O Pregão
Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança
- criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pela
pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo, constante da página Comprasnet - licitações on - line - www.comprasnet.com.br.
Da Sessão Pública Do Pregão Eletrônico: Recebimento das propostas: A partir da publicação
do aviso de edital; Do encerramento do recebimento das propostas:18/05/2020 às 09:00
horas (Horário de Brasília - DF); Data de abertura das propostas: 18/05/2020, às 09:00
horas (Horário de Brasília - DF); Início da disputa: 18/05/2020, às 09:00 horas (Horário de
Brasília - DF); Endereço eletrônico da disputa: www.comprasnet.com.br.

Rondolândia-MT, 30 de abril de 2020
KEILA TAIANE N. FREIRE

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE PRORROGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20/2020

A Prefeitura Municipal De Rondonópolis-MT, localizada à Avenida Duque de
Caxias, nº 1.000, Bairro Vila Aurora, torna público para conhecimento dos interessados,
através da Comissão Permanente de Licitação, que a Concorrência Pública nº 20/2020, cujo
objeto é: Contratação de empresa especializada de engenharia, para a execução do
seguinte serviço: "Construção de complexo esportivo (Contraturno), localizado no Bairro
Vila Rica, neste município, conforme projeto básico e justificativa de qualificação técnica
anexo ao edital", fica prorrogada a data de abertura dos envelopes para o dia 05/06/2020,
às 09:00 horas, na sala de licitações desta prefeitura, localizada a Av. Duque De Caxias,
1.000, Vila Aurora, tendo em vista a adequações no projeto básico e consequente alteração
editalícia, conforme o oficio nº 1028/2020/SINFRA/ROO.

Rondonópolis-MT, 30 de abril de 2020
ALFREDO VINICIUS AMOROSO

Presidente da Comissão de Licitação

AVISOS DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2020

A Prefeitura Municipal De Rondonópolis-MT, localizada à Av. Duque de Caxias,
nº 1.000, Bairro Vila Aurora, torna público para conhecimento dos interessados que
Suspende temporariamente a concorrência pública Nº 11/2020, cujo objeto é: Contratação
de empresa especializada de engenharia, para a execução do seguinte serviço:
"pavimentação, drenagem sinalização horizontal e vertical, calcada com acesso pne no
distrito vetorasso e nas principais avenidas do micro distrito da vila operária e no distrito
industrial razia, neste município, conforme projeto básico e justificativa de qualificação
técnica anexo ao edital". Tal suspensão se faz imprescindível, tendo em vista a necessidade

de readequação do projeto básico conforme OFÍCIO nº 1019/2020/SINFRA/ROO. Nesse
sentido comunicamos que publicaremos novo edital com as devidas adequações para
participação dos interessados ao certame em epigrafe.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2020

A Prefeitura Municipal De Rondonópolis-MT, localizada à Av. Duque de Caxias,
nº 1.000, Bairro Vila Aurora, torna público para conhecimento dos interessados que
Suspende temporariamente a concorrência pública Nº 16/2020, cujo objeto é: contratação
de empresa especializada de engenharia, para a execução do seguinte serviço:
"pavimentação e drenagem localizado na vila paulista, parque universitário, maria
Vetorasso I, lucia Maggi, Carlos Bezerra II e duplicação da Fernando Correa da costa, neste
município, conforme projeto básico e justificativa de qualificação técnica anexo ao edital".
Tal suspensão se faz imprescindível, tendo em vista a necessidade de readequação do
projeto básico conforme OFÍCIO nº 1018/2020/SINFRA/ROO. Nesse sentido comunicamos
que publicaremos novo edital com as devidas adequações para participação dos
interessados ao certame em epigrafe.

Rondonópolis-MT, 30 de abril de 2020.
ALFREDO VINICIUS AMOROSO

Presidente da Comissão de Licitação

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 46/2020

A Prefeitura Municipal De Rondonópolis-MT, localizada à Av. Duque de Caxias,
nº 1.000, Bairro Vila Aurora, torna público e oficial para conhecimento dos interessados
que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT, que através de sua
Comissão Permanente de Licitação, realizará a tomada de preço em epígrafe às 09:00
horas do dia 20 (vinte) de maio de 2020, na sala de licitações da Secretaria Municipal de
Administração, a abertura dos envelopes n.º 01 e 02, contendo os Documentos De
Habilitação E Proposta Comercial, respectivamente, para aquisição do seguinte objeto:
Contratação de empresa especializada para a execução do seguinte serviço: "Construção do
ramal de entrada cras ceu, neste município, conforme projeto básico e justificativa de
qualificação técnica enviado pela secretaria municipal esporte e lazer"; Os interessados
poderão retirar a pasta contendo o edital completo, na sede da Prefeitura Municipal, no
endereço acima citado, mediante apresentação de cd-rom ou pen-drive, no horário das
13:00 às 17:00 horas em dias úteis, ou solicitar através do
licitacaorondonopolis@hotmail.com, ou retirar no site www.rondonopolis.mt.gov.br.

TOMADA DE PREÇOS Nº 47/2020

A Prefeitura Municipal De Rondonópolis-MT, localizada à Av. Duque de Caxias,
nº 1.000, Bairro Vila Aurora, torna público e oficial para conhecimento dos interessados
que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT, que através de sua
Comissão Permanente de Licitação, realizará a tomada de preço em epígrafe às 14:00
horas do dia 20 (vinte) de maio de 2020, na sala de licitações da Secretaria Municipal de
Administração, a abertura dos envelopes n.º 01 e 02, contendo os Documentos De
Habilitação E Proposta Comercial, respectivamente, para aquisição do seguinte objeto:
Contratação de empresa especializada para a execução do seguinte serviço: "Construção de
bases para instalação dos playgrounds infantis, localizada nos diversos bairros neste
município, conforme memorial descrito e justificativa de qualificação técnica enviado pela
secretaria municipal esporte e lazer. Os interessados poderão retirar a pasta contendo o
edital completo, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima citado, mediante
apresentação de cd-rom ou pen-drive, no horário das 13:00 às 17:00 horas em dias úteis,
ou solicitar através do licitacaorondonopolis@hotmail.com, ou retirar no site
www.rondonopolis.mt.gov.br.

Rondonópolis-MT, 30 de abril de 2020
ALFREDO VINICIUS AMOROSO

Presidente da Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2020

Processo nº 664311/2020. Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EM CA R ÁT E R
EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT. em nome de MOTTIVA
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 20.847.096/0001-35, o Valor estimado totaliza a
importância de R$ 524.400,00 (quinhentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais),
Decisão Judicial - Processo nº 1004573-65.2020.4.01.3600, o prazo de vigência será de 180
(cento e oitenta dias), contados a partir da data da assinatura do contrato. O presente
documento está disponível no site: www.varzeagrande.mt.gov.br

Várzea Grande-MT, 30 de abril de 2020
DIÓGENES MARCONDES

Secretário Municipal de Saúde.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020

O Prefeito Municipal De Vera-MT, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas por Lei, resolve Homologar o resultado da licitação na modalidade de Pregão
Presencial nº 013/2020, visando a Aquisição De 01 (Uma) máquina pesada nova, do tipo
escavadeira hidráulica, equipada com motor diesel, potência mínima de 156 Hp, peso
operacional mínimo de 21.000 kg, caçamba com capacidade compatível ao equipamento
no mínimo 1,20 M³, cabine fechada com ar condicionado, conforme convênio nº
896848/2019/MAPA, cuja abertura se deu em 09/04/2020, sagrou-se vencedora a empresa
Alfa Comércio De Equipamentos Ltda - Me, inscrita no CNPJ nº 13.731.784/0001-70, com
a Marca Hyundai, Mod. R260LC-9, no valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil
reais).

Vera - MT, 29 de Abril de 2020
MOACIR LUIZ GIACOMELLI
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