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necessidades da Secretaria Municipal de Saúde”. 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 moni-
toramento 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: 18/11/2020 às 09:00 horas (Horário de Brasília - DF); Data de 
abertura das propostas: 18/11/2020, às 09:01 horas (Horário de Brasília 
- DF); Início da disputa: 18/11/2020, às 09:20 horas (Horário de Brasília - 
DF); Endereço eletrônico da disputa: www.licitanet.com.br. A integra deste 
edital e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis nos 
endereços eletrônicos: www.licitanet.com.br; http://rondolandia.mt.gov.br/ 
em portal transparência: www.e-gov.betha.com.br, licitações ou através do 
endereço de e-mail pregoeiro@rondolandia.mt.gov.br, maiores informações 
poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente das 07h00min às 13h00min ou 
através do telefone 0xx (66) 3542-1177.

Rondolândia - MT, 26 de Outubro de 2020.
Keila Taiane

Pregoeira Oficial
Publicar-65-99228-9990

<END:1198672:81>
<BEGIN:1198673:81>

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE 

Nº. 049/2020
A Prefeitura Municipal de Rondolândia-Mt, através de sua Pregoeira oficial 
nomeada através do Decreto nº 1.726/GAB/PMR de 30 de março de 2020, 
torna público para o conhecimento dos interessados que está instaurado 
o procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico com o 
Sistema de Registro de Preço DE Nº. 049/2020, processado nos autos do 
Processo Administrativo de nº. 116/2020, cujas especificações detalhadas 
encontram-se no Edital e seus anexos. O julgamento da referida licitação 
será através do Menor Preço Por Item, objetivando o “Registro de Preços 
para Futura e Eventual Contratação de Empresa para fornecimento de 
Laudo Técnico de Analise Microbiológica de Potabilidade da Agua, 
para atender as necessidades da Vigilância em Saúde no controle de 
avaliação para consumo humano”. 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: 
16/11/2020 às 09:00 horas (Horário de Brasília - DF); Data de abertura 
das propostas: 16/11/2020, às 09:01 horas (Horário de Brasília - DF); 
Início da disputa: 16/11/2020, às 09:20 horas (Horário de Brasília - DF); 
Endereço eletrônico da disputa: www.licitanet.com.br. A integra deste edital 
e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis nos endereços 
eletrônicos: www.licitanet.com.br; http://rondolandia.mt.gov.br/ em portal 
transparência: www.e-gov.betha.com.br, licitações ou através do endereço 
de e-mail pregoeiro@rondolandia.mt.gov.br, maiores informações poderão 
ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente das 07h00min às 13h00min ou através do 
telefone 0xx (66) 3542-1177.

Rondolândia - MT, 26 de Outubro de 2020.
Keila Taiane

Pregoeira Oficial
Publicar-65-99228-9990

<END:1198673:81>
<BEGIN:1198674:81>

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE 

Nº. 053/2020
A Prefeitura Municipal de Rondolândia-Mt, através de sua Pregoeira 
oficial nomeada através do Decreto nº 1.726/GAB/PMR de 30 de março 
de 2020, torna público para o conhecimento dos interessados que está 
instaurado o procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico 
com o Sistema de Registro de Preço de Nº. 053/2020, processado nos 
autos do Processo Administrativo de nº. 121/2020, cujas especificações 
detalhadas encontram-se no Edital e seus anexos. O julgamento da referida 
licitação será através do Menor Preço Por Item, objetivando o “Registro 
de Preço para Futura e Eventual Aquisição Grama para plantio nos 
campos de futebol do Município, pátios dos demais órgãos vinculados 
a Secretaria Municipal de Educação e nos canteiros urbanos do 
Município para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente”. 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: 11/11/2020 às 09:00 horas (Horário de 
Brasília - DF); Data de abertura das propostas: 11/11/2020, às 09:01 
horas (Horário de Brasília - DF); Início da disputa: 11/11/2020, às 09:20 
horas (Horário de Brasília - DF); Endereço eletrônico da disputa: www.
licitanet.com.br. A integra deste edital e todos os elementos integrantes 
encontram-se disponíveis nos endereços eletrônicos: www.licitanet.com.
br; http://rondolandia.mt.gov.br/ em portal transparência: www.e-gov.betha.
com.br, licitações ou através do endereço de e-mail pregoeiro@rondolandia.
mt.gov.br, maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente das 
07h00min às 13h00min ou através do telefone 0xx (66) 3542-1177.

Rondolândia - MT, 26 de Outubro de 2020.
Keila Taiane

Pregoeira Oficial
Publicar-65-99228-9990

<END:1198674:81>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
<BEGIN:1198669:81>

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, CNPJ NÚMERO 
37.465.283/0001-57, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A 
SEMA/MT O PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
DE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SOB PROTOCOLO Nº 272401/2020 
NO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633
<END:1198669:81>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
<BEGIN:1198488:81>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT
EXTRATO DO CONTRATO N° 072/2020

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 081/2020
PREGÃO PRESENCIAL  011/2020

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecer  manilhas 
de concreto para manutenção de estradas vicinais  e vias urbanas desta 
urbe
DO VALOR E DO PAGAMENTO: O preço global deste Contrato é de 
R$ 266.079,00 (Duzentos e sessenta e seis mil e setenta e nove reais.) 
referentes ao valor global.DA VIGÊNCIA: O presente instrumento terá 
vigência  de 120 (cento e vinte) dias, a contar sendo do dia 01/09/2020 à 
30/12/2020. DATA: Vila Rica/MT, 01 de Setembro de 2020. ASSINANTES:
ABMAEL BORGES DA SILVEIRA - Prefeitura Municipal De Vila Rica - 
Contratante.A.BIRK & CIA LTDA-EPP - Contratada.
<END:1198488:81>
<BEGIN:1198724:81>

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 115/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2020

Nº DE LICITAÇÃO NO BB: 842459
A Pregoeira Oficial, Srª Cristina Magalhães Castro designada pela Portaria 
nº. 012/2015 comunica aos interessados que será aberta licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei 10.520/2002 
e pelos Decretos nº 3.784/2001, 5.450/2005 e 5.504/2005, Decretos 
Municipais nº 048/2006 e 049/2006; Decreto 10.024/2019 com aplicação 
subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições 
aplicáveis.
OBJETO: Registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica, 
para segurar veículos pertencentes à frota municipal, com assistência 
técnica em 24 horas por dia, sete dias por semana, em todo território 
nacional, pertinentes às características, cobertura compreensiva (colisão, 
incêndio e roubo), cobertura a terceiros, danos materiais e danos pessoais, 
acidentes pessoais por passageiros, despesas médicas hospitalares, 
franquia obrigatória normal, vidros e retrovisores, condições, obrigações e 
observações conforme descritas neste termo de referência.
REALIZAÇÃO: 09/11/2020
ABERTURA DA SESSÃO: 08h30min.
ABERTURA DA DISPUTA DE PREÇO: 09h00min.
O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados no 
aplicativo denominado “Licitações-e”, desenvolvido pelo Banco do Brasil 
S/A, constante da página eletrônica do Banco do Brasil, diretamente no 
site www.licitacoes-e.com.br e no site do Município www.vilarica.mt.gov. br.  
Vila Rica / MT, 26 de Outubro de 2020. CRISTINA MAGALHÃES CASTRO.
Pregoeira Oficial
Portaria nº 012/2015
<END:1198724:81>
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