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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9-2020

O SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, Estado

de Mato Grosso, Autarquia Municipal, localizada a Rua Jose de Alencar esquina com a Rua

Rio Branco, torna público para conhecimento dos interessados que por ordem da Diretora

Geral, através de sua Comissão Permanente de Licitação, que realizará às 08h00min do dia

23/11/2020, a licitação referente ao objeto contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de engenharia para implantação de redes de abastecimento de água

(Lote1) e contratação de empresa especializada para construção de travessia por tunnel

liner (Lote2), no município de Rondonópolis - MT, conforme projetos do PAC2/ Et a p a 2 -

Meta2 (contrato 0350.807-48-MCIDADES) na forma de execução indireta, sob regime de

empreitada por preço global, vinculado aos preços unitários aprovados pelo agente

financeiro de acordo com as especificações constantes neste edital e seus anexos. Os

interessados poderão solicitar o edital por meio eletrônico através do e-mail

licitacao@sanearmt.com.br a partir do dia 05/11/2020 ou retirar cópia, mediante

apresentação de PEN DRIVE, no horário das 13h30min às 16h30min, na sede do SAN EA R .

Maiores informações serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitação pelo telefone

(66) 3410-0441 ou pelo e-mail: licitacao@sanearmt.com.br

Rondonópolis - MT, 29 de outubro de 2020

MARIA DAS GRAÇAS C. ASSUNÇÃO

Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 6/2020

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu-MT, no uso de suas atribuições,

resolve tornar público a I Errata ao Edital do Pregão Eletrônico n° 006/2020, referente ao

item 01 do Anexo II - Termo de Referência, publicada no DOU de 28 de outubro de 2020.

Onde se lê: ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA -Diferencial de 5-partes, 29

parametros, 3 gráficos de dispersão e 3 hitstogramas, Ângulo triplo de dispersão a laser,

possui melhor performace em amostras com alta de eosinófilos, modo capilar em amostras

de sangue total, 15 ul de amostras por teste, 60 testes por hora, 2 tipos de lise, tela led

de 10,4 - touch screen, ampla capacidade de armazenamento: mais de 40.000 amostras.

Leia-se: ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA -Diferencial de 5-partes, 29

parametros, 3 gráficos de dispersão e 3 hitstogramas, Ângulo triplo de dispersão a laser,

possui melhor performace em amostras com alta de eosinófilos, modo capilar em amostras

de sangue total, a partir de 15 ul de amostras por teste, 60 testes por hora, 2 tipos de lise,

Tela led de no mínimo 8,4 - touch screen, ampla capacidade de armazenamento: mais de

40.000 amostras. Desta forma, altera-se a data de realização do certame, o qual será

realizado dia 23 de Novembro de 2020, as 09h01min.

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2020

O presidente da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de

Serra Nova Dourada - MT torna público aos interessados que realizará licitação na

modalidade de tomada de preço n° 003/2020, cujo objeto e a para a contratação de

empresa de engenharia, para dar continuidade na execução dos serviços de construção de

da praça em frente a câmara municipal no município de serra nova dourada, conforme

plano de trabalho, recurso através da emenda parlamentar 202023760004 - jayme campos

- plano de ação - 0903-004367. a sessão de abertura será realizada no dia 23 de novembro

de 2020, às 09h00min (horário oficial de brasília - df). os interessados poderão obter

informações e o edital completo na sede da prefeitura municipal diretamente na sala da

c.p.l. no horário de 08h00min às 12h00min ou pelo telefone (66) 3473-1008 e também

pelo e-mail - licita.serranova@hotmail.com.

Serra Nova Dourada - MT, 4 de novembro de 2020.

JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º termo aditivo de prazo do contrato Nº 012/2020 CONTRATADA: SANTA CATARINA
COMERCIAL EIRELI VIGENCIA: 26/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 44/2020

A prefeitura Municipal de Vale de São Domingos - MT, com sede na Avenida

Tancredo Neves, nº 88, Centro, torna público para conhecimento dos interessados que fará

realizar as seguintes licitações nos termos da Lei 8666/93 e alterações posteriores e Lei

10.520, MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 44/2020. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO PARA "FUTURA E AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E

PROTETORES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO

DOMINGOS-MT. DATA DE ABERTURA: 18/11/2020 AS 08:00 HORAS, O Edital completo

poderá ser obtido junto a Comissão Permanente de Licitação, das 07:00 às 13:00 horas no

Departamento de Licitações, maiores informações pelos telefones (65) 3268 1058/1140. Ou

no Site www.valedesaodomingos.mt.gov.br.

Vale de São Domingos - MT, 4 de Novembro de 2020.

EDINALDO FERREIRA DE SANTANA

- Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020

Processo n° 680955/2020. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de

medicamentos - HIPERDIA para atender as necessidades da rede Municipal de Saúde de Várzea

Grande-MT.

O certame foi ADJUDICADO E HOMOLOGADO em 03/11/2020, sagrando

vencedoras as empresas: GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA -EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 17.472.278/0001-64, vencedora dos

itens 01, 02 e 06, com o total de R$ 342.500,00 (Trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos

reais); CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica, inscrita

no CNPJ 03.652.030/0001-70, vencedora dos itens 03, 04 e 07, com o total de R$ 135.600,00

(Cento e trinta e cinco mil e seiscentos reais); e. BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP, pessoa jurídica,

inscrita no CNPJ 21.515.353/0001-02, vencedora do item 05 com o total de R$ 315.200,00

(Trezentos e quinze mil e duzentos reais). O presente documento está disponível no site:

www.varzegrande.mt.gov.br

Várzea Grande - MT, 4 de outubro de 2020

DIÓGENES MARCONDES

Secretário de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Processo n° 681611/2020. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de

medicamentos para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Várzea

Grande/MT. A realização do certame está prevista para o dia 18 de novembro de 2020, às

10h00min - horário de Brasília. O Edital completo está à disposição dos interessados, na

Prefeitura Municipal de Várzea Grande Superintendência de Licitação, gratuitamente

através de mídia gravada em dispositivo do interessado ou em download nos seguintes

sites: www.bllcompras.org.br e www.varzeagrande.mt.gov.br.

Várzea Grande-MT, 4 de novembro de 2020

DIÓGENES MARCONDES

Secretário de Saúde

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CHAMAMENTO Nº 6/2020

O Comitê Municipal de implementação das ações emergenciais

destinadas ao setor cultural, instituído pela Portaria nº 520/2020, através de

seus membros, que ao final subscrevem, torna público por este ato que está

disponível em nosso site www.primaveradoleste.mt.gov.br, aba "Editais e

Licitações", a relação de candidatos habilitados e inabilitados no Chamamento

Público nº 006/2020. O prazo para apresentação de recursos será de 05 (cinco)

dias úteis a partir da data da publicação dos selecionados em Diário Oficial e

deverá ser enviado através do email aldirblancprimavera@pva.mt.gov.br.

Primavera do Leste - MT, 4 de novembro de

2020.

IVAN DALLAVA NUNES

LAURA ADÉLIA CAVALCANTE PEREIRA

LUIZ FRANCISCO DE PAULA IPÓLITO

NADJAN REGINI ALMEIDA PINHO

RAQUEL ELIAS DOS SANTOS

SHIRLEY APARECIDA RESENDE DE JESUS

Membros
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