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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2019

PROCESSO 588/2019
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO CONVOCAÇÃO PARA

PROSSEGUIMENTO A comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria 470 de
20/08/2018, através da sua Presidente, torna público para conhecimento dos licitantes e
de quem mais interessar possa que, relativamente ao recurso interposto contra o resultado
de julgamento na fase de habilitação da licitação supramencionada, após análise dos
documentos apresentados pela empresa recorrente, decide julgar Improcedente. Ficam
assim os senhores Licitantes que participaram do certame acima mencionado
CONVOCADOS para comparecerem, no mesmo local da sessão pública anterior, no dia
26/06/2019 às 08:00 horas, para o fim de se dar prosseguimento aos ulteriores termos do
procedimento licitatório.

Primavera do Leste, 24 de junho de 2019.
MARISTELA CRISTINA SOUZA SILVA

Presidente Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2018

A Prefeitura Municipal de Rondolândia-MT, através de sua Pregoeira Oficial
nomeada através do Decreto nº 1.594/gab/pmr de 28 de março de 2019, Torna Público
para o conhecimento dos interessados que está instaurado o procedimento licitatório sob
a modalidade pregão presencial de Nº 074/2018, processado nos autos do Processo
Administrativo de nº. 139/2018, cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital e
seus anexos. O julgamento da referida licitação será através do menor preço por item,
objetivando a Aquisição de 01 (um) trator do tipo pá carregadeira, 4x4, conforme convênio
827653/2016 do Ministério da integração nacional superintendência de desenvolvimento
do centro-oeste, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. A
sessão pública para recebimento e julgamento da(s) Proposta(s) de Preços e Documentos
de Habilitação ocorrerá às 09h00min (Horário Oficial de Brasília), do dia: 08/07/2019, na
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Rondolândia. A integra deste Edital poderá
ser obtido junto ao Departamento de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de
Rondolândia - MT, situada na Av. Joana Alves de Oliveira, s/n°, Centro, Rondolândia-MT,
Cep: 78.338-000, durante o horário normal de expediente, através do Portal de
Transparência no site da Prefeitura www.rondolandia.mt.gov.br pelo link https://e-
gov.betha.com.br/transparencia ou ainda através do endereço de e-mail
cplrondolandia1720@hotmail.com, maiores informações poderão ser obtidas junto ao
Departamento de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente das
07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min ou através do telefone 0xx (66) 3542-
1177.

Rondolândia - MT, 24 de Junho de 2019
KEILA TAIANE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

TOMADA DE PREÇO Nº 20/2019

O Município de Rondonópolis-MT, com sede situada à Avenida Duque de
Caxias, n.º1.000, Bairro Vila Aurora, torna público para conhecimento dos interessados,
que a licitação em epígrafe foi declarada Deserta, pela ausência de interessados no
presente certame licitatório, o qual se destinava a: Contratação de empresa especializada
de engenharia, para a execução do seguinte serviço: Reforma da associação da
comunidade Aldeinha, localizada na estrada vicinal, Latitude 16º14´37.34´´ S - Longitude
54º35´36.98´´O, Zona Rural deste município, conforme projeto básico encaminhado pela
secretaria municipal de infraestrutura, anexo ao edital. Publique-se, no átrio desta
Prefeitura, para ciência dos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Rondonópolis-MT, 24 de junho de 2019
ALFREDO VINÍCIUS AMOROSO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2019

A Prefeitura municipal de Rondonópolis-MT, localizada à Avenida Duque de
Caxias, nº 1.000 Bairro Vila Aurora, torna público para conhecimento dos interessados que
SUSPENDE temporariamente a Tomada de Preço Nº 21/2019, cujo objeto é: Contratação
de empresa especializada de engenharia, para a execução do seguinte serviço: Reforma de
calçada e acessibilidade das unidades escolares, localizada em diversos bairros deste
município, conforme projeto básico encaminhado pela secretaria municipal de educação,
anexo ao edital". Tal suspensão se faz imprescindível, tendo em vista a necessidade de
readequação do orçamento conforme Memo nº 1315/2019/sinfra/roo. Nesse sentido
comunicamos que publicaremos novo Edital com as devidas adequações para participação
dos interessados ao certame em epigrafe.

Rondonópolis-MT, 24 de junho de 2019
ALFREDO VINICIUS AMOROSO

Presidente da Comissão de Licitação

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2019

A Prefeitura municipal de Rondonópolis-MT, torna público a todos interessados,
que em Licitação na Modalidade de Tomada de Preços nº 07/2019, tendo como objeto:
Contratação de empresa especializada de engenharia, para a execução do seguinte serviço:
"Reforma da escola municipal rural de ensino fundamental Dersi Rodrigues de Almeida,
localizada na linha 02, 86/87, Gleba Rio Vermelho, neste município, conforme projeto básico
encaminhado pela secretaria de infraestrutura, anexo ao edital", que após a análise detalhada
da documentação e propostas apresentada pelas empresas participantes, foi considerada
habilitada, classificada e vencedora deste procedimento licitatório, a empresa: Efficace
Construtora e Prestadora de Serviços ltda - me - no valor total da obra de R$ 523.882,25
(quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2019

A Prefeitura municipal de Rondonópolis-MT, torna público a todos interessados,
que em Licitação na Modalidade de Tomada de Preços nº 16/2019, tendo como objeto:
Contratação de empresa especializada de engenharia, para a execução do seguinte serviço:
Construção de área de lazer em área verde no bairro Jardim Zé Sobrinho, neste município,
conforme projeto básico encaminhado pelo ippur, anexo ao edital, que após a análise
detalhada da documentação e propostas apresentada pelas empresas participantes, foi
considerada habilitada, classificada e vencedora deste procedimento licitatório, a empresa:
Unep Engenharia e Planejamento ltda - no valor total da obra de R$ 300.300,28 (trezentos mil
trezentos reais e vinte e oito centavos).

Rondonópolis-MT, 19 de junho de 2019
ALFREDO VINICIUS AMOROSO

Presidente de Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N° 3/2019

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no uso de
suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6412-2019, TORNA PÚBLICO, que
sagrou-se vencedora a empresa: MAICO RIGOTTI EIRELI-ME, no valor total de R$
105.990,14 (cento e cinco mil, novecentos e noventa reais e quatorze centavos).

Juina-MT, 24 de Junho de 2019.
MARCIO ANTONIO DA SILVA

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT, através da sua Pregoeira
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que a partir desta data fica
retificado o edital do Pregão Presencial 19/2019, Processo N° 263/2019 cujo objeto é:
Seleção de melhor proposta objetivando a aquisição de uma Escavadeira Hidráulica (Nova
e sem Uso), motor a Diesel, cabine fechada com ar condicionado para o Município de Nova
Guarita - MT. Todas as exigências encontram-se devidamente publicadas em edital de
Pregão Presencial No 19/2019, processo n° 263/2019 e Retificação ao Edital do Pregão
Presencial n.º 19/2019. Publicada no Diário oficial da união seção 3, Nº 116, terça-feira, 18
de junho de 2019. Portanto o prazo para a abertura da licitação, que estava previsto para
o dia 09 de Julho de 2019 fica prorrogado para 16 de Julho de 2019, às 08:30 horas
(Horário de Mato Grosso). Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na
Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita
- MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e
encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o
departamento de Licitações através do e-mail licitacaonovaguarita@hotmail.com.

Nova Guarita - MT, 24 de Junho de 2019.
YANA MARIA MARCON

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019 - SRP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2019
ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO Tendo em vista o que consta dos autos do

Processo de Licitação realizado na modalidade de Pregão Presencial Para Registro de
Preços nº 017/2019, e os demais resultados apresentados pela Pregoeira e equipe de
apoio, homologo o presente certame para todos os efeitos previstos em lei. O objeto do
Processo Licitatório é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE
NOVO MUNDO - MT, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de
Referência.

Novo Mundo - MT,19 de junho de 2019.
ANTONIO MAFINI

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2019-PMPL

REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO N.128/2019 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SERVIÇO DE
PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DA
JUVENTUDE 2019, ETAPA REGIONAL SUDOESTE NO PERIODO DE 28/06/2019 A 03/07/2019,
NO MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA. O Pregoeiro, regido pelo Decreto n.º 009/2018 da
Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda/MT, no uso de suas atribuições legais, torna
público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/2019, cujo certame se deu às
08h do dia 24/06/2019; sagrou vencedora as empresas V. N. DOS SANTOS & CIA LTDA,
vencedora dos itens
01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
e 37, com valor total de R$ 38.358,26 (trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais
e vinte e seis centavos), CONSTRUTORA K K EIRELI, vencedora dos itens
39,40,41,42,43,44,45,46,47 e 48, com o valor total de R$ 15.268,71 (quinze mil, duzentos
e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), DEMARCHI HOTEL E RESTAURANTE EIRELI,
vencedora do item 39, com o valor total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
Maiores informações fone 0xx65 3266-2534, Paulo Henrique Florencio de Lima ou site
www.ponteselacerda.mt.gov.br.

Pontes e Lacerda-MT, 19 de junho de 2019.
PAULO HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA

Pregoeiro
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