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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 51 -2019

REGISTRO DE PREÇO POR MENOR PREÇO POR ITEM
Interessada: Todas as Secretarias.
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de aquisição de material
permanente (ar condicionado, mobiliário, equipamentos) para atender à demanda do
Município de Cáceres, para as Secretarias: Administração, Educação, Fazenda, Saúde,
Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Saneamento e Meio Ambiente, Assistência
Social, Infraestrutura e Logística, Turismo e Cultura, Planejamento e de Assuntos
Estratégicos.

Fica SUSPENSO o certame que estava marcado para o dia 26 de agosto de 2019
às 09:00 horário de Brasília. Tão logo redefinida, será designada uma nova data.

Observação: A pasta contendo o Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na
Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Av. Brasil nº 119, CEP: 78200.000, ou baixadas no
portal http://www.caceres.mt.gov/licitacao/ e na plataforma
https://www.comprasgovernamentaisll.org.br/.

Local e Data: Prefeitura de Cáceres-MT, 19 de agosto de 2019.

Cáceres-MT, 19 de agosto de 2019.
CRISTIANE CEBALHO DE OLIVEIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
RESULTADOS DE JULGAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através da Comissão
de Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que na
licitação com modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2019, tem por objeto o
credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na realização de Exames com finalidade
diagnóstica em Citopatologia, de forma complementar aos serviços oferecidos no
Município de Campo Novo do Parecis-MT, na seguinte forma de organização: 02.03.01 -
Exames citopatológicos, termos e condições estabelecidas neste Edital e Termo de
Referência, obedeceu a todas as formalidades legais, teve como vencedora a empresa:
PROVIDA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, com o valor unitário de R$ 8,50 (oito reais e
cinquenta centavos).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através do seu
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que na licitação com
modalidade PREGÃO PRESENCIAL 069/2019, destinado à REGISTRO DE PREÇO para futura e
eventual aquisição de combustível diesel S-10, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal, obedeceu a todas as formalidades legais inscritas na Lei N° 8.666/93 e a Lei Nº
10.520/02, teve como vencedora a empresa: MT COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, com
o valor total de R$ 2.704.000,00 ( dois milhões setecentos e quatro mil reais).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através do seu
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que na licitação com
modalidade PREGÃO PRESENCIAL 073/2019, destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura
e eventual aquisição de produtos de serralheria com sua devida instalação para atender as
necessidades das secretarias municipais, teve como vencedoras as empresas: NATHANN L.
PERINI, com o valor total de R$ 1.105,640,00 (um milhão cento e cinco mil e seiscentos e
quarenta reais).

Campo Novo do Parecis-MT, 16 de agosto de 2019.
TARCISIO NASCIMENTO DA SILVA

Secretário da Comissão Permanente de Licitações

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através do seu
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que na licitação com
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 012/2019, destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura
e eventual aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, teve como vencedoras as empresas: RINALDI & COGO LTDA - ME, com
valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME,
com valor total de R$20.566,00 (vinte mil quinhentos e sessenta e seis reais), MT
PHARMACY DIST. DE MEDIC. E MAT. HOSPITALARES EIRELI - EPP, com valor total de R$
52.500,00 (cinqüenta e dois mil e quinhentos reais), CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR, com
valor total de R$ 99.006,50 (noventa e nove mil seis reais e cinquenta centavos) LUMANN
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, com valor total de R$ 10.216,00 (dez mil
duzentos e dezesseis reais), DSJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com valor total
de R$ 16.474,00 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e quatro reais), MEDICAMENTOS DE
AZ EIRELI com valor total de R$ 2.301,70 (dois mil trezentos e um reais e setenta centavos)
ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI com valor total de R$ 33.200,00
(trinta e três mil e duzentos reais) ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
valor total de R$ 57.530,00 (cinqüenta e sete mil quinhentos e trinta reais).

Campo Novo do Parecis-MT, 19 de agosto de 2019.
TARCISIO NASCIMENTO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2019

A Prefeitura Municipal de Cláudia - Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede administrativa na av. gaspar dutra, s/nº, centro, cláudia - mt,
cep: 78.540-000, inscrita no cnpj 01.310.499/0001-04, através da sua cpl - comissão
permanente de licitação, nomeada pela portaria n° 461/2019, torna público para
conhecimento os interessados, que realizará às 08h00min (horário oficial de cláudia - mt), do
dia 23 de setembro de 2019, na sala de licitação da prefeitura municipal, sito a av. gaspar dutra,
s/n°, centro - cláudia - mt, abertura da concorrência pública nº 003/2019, pelo menor preço
global, para "contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para
execução de pavimentação asfáltica, drenagem, calçada e sinalização de diversas ruas do
município de cláudia/mt, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma físico
financeiro e memorial descritivo". o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto a prefeitura
municipal de cláudia - mt, localizada na av. gaspar dutra, s/n°, centro, durante o horário de
expediente de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 13h00min e estarão disponíveis no site
www.claudia.mt.gov.br. maiores informações poderão ser obtidas junto a comissão
permanente de licitação, na prefeitura municipal em horário de expediente, das 07h00min às
13h00min, ou através do telefone (66) 3546-3100. cláudia - mt, 19 de agosto de 2019. altamir
kurten - prefeito municipal.

HEMILIN FERNANDA TIEDT
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2019 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº
040/2019, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de notebook
e tablets para diversas Secretarias do município de Colider/MT. Sagraram-se vencedoras as
seguintes empresas: EMPRESA: L F COMÉRCIO DE EQUIP. DE INF. E REPRESENTACOES LTDA
ME - ITEM: 001 - VALOR: R$ 88.060,00; EMPRESA: OVANDIR BATISTA JUNIOR ME - ITEM:
002- VALOR: R$ 12.925,00.

Colider-MT, 19 de agosto de 2019.
ERIVALDO EVARISTO DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 88/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2019.
A Prefeitura Municipal de Confresa/MT, torna pública, para o conhecimento dos

interessados, o resultado do processo licitatório na modalidade pregão presencial - srp nº
088/2019, conforme segue: objeto: pregão presencial de registro de preços para eventual
e futura aquisição de material permanente sendo, espagidor de asfalto hidrostático
capacidade mínima do tanque de 6.000 litros. tanque isotérmico de formato semi-elíptico,
construído em chapa de aço carbono com espessuras mínimas de 4,75mm e 3,25m.
isolação térmica do tanque com manta de lã de vidro de no mínimo 50 mm de espessura.
para atender a secretaria de obras e viação do municipio de confresa-mt.
adjudicado/homologado: para as empresas:

romanelli equipamentos rodoviarios ltda-epp cnpj:13.958.809/0001-72 cidade:
cambe-pr end: av. jose bonificio, 3793 bairro vila da atalaias cep:86.181-570 fone: (43)
3179-0000 vencedora do único item, certame no valor global de r$ 170.000,00 (cento e
setenta mil reais). registro de preços válido por um período de 12 meses, visto que a
empresa atendeu todos os requisitos do edital e seus anexos.

Confresa-MT, 19 de julho de 2019.
CÉZAR QUEIROZ DA SILVA

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 89/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2019.
A Prefeitura Municipal de Confresa/MT torna pública, para o conhecimento dos

interessados, o resultado do processo licitatório na modalidade pregão presencial - srp nº
089/2019, conforme segue: objeto: pregão presencial para futura e eventual aquisição de
maquina, sendo retroescavadeira de pneus traçao 4 x4 motor diesel injeção direta,
potencia liquida de 89 hp transmissão com conversor de torque de 04 marchas
sincronizadas equipada com cabine fechada com duas portas de acesso do operador inteira
de cima a baixo em ambos os lados e ar condicionado original do fabricante, conforme
especificações no termo de referencia, para atender a secretaria municipal de viação e
obras do municipio de confresa-mt. adjudicado/homologado: para as empresas: rsmaq
comercio e locaçoes de maquinas eireli cnpj:32.758.928/0001-26 cidade: inhumas end: av.
presidente kennedy, s/nº bairro setor central, quadra a lote 06/07 sala 02 cep:74.400-000
fone: 62-98557-4424 email: rsmaqcomercio@hotmail.com vencedora do único item,
certame no valor global de r$ 242.800,00 (duzentos e quarenta e dois mil oitocentos reais).
registro de preços válido por um período de 12 meses, visto que a empresa atendeu todos
os requisitos do edital e seus anexos.

Confresa-MT, 13 de agosto de 2019.
CÉZAR QUEIROZ DA SILVA

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2019.
A Prefeitura Municipal de Confresa/MT, torna público, para o conhecimento

dos interessados, o resultado do processo licitatório na modalidade pregão presencial nº
091/2019 conforme segue: objeto: pregão presencial de registro de preços para eventual
e futura aquisição de material permanente sendo, rolo compactador de pneus para asfalto,
para atender as ampliações de novos pavimentos, manutenções, alterações dos
pavimentos existentes nas vias públicas deste município, conforme solicitação da secretaria
municipal de obra adjudicado/homologado para a empresa: alfa comercio de
equipamentos ltda cnpj: 13.731.784/0001-70 end.: av. feb, nº2233, bairro ponte nova, cep.
78.115-000, varzea grande/mt. telefones: (65) 99289-3313 e 65-3026-1264/1270 e-mail:
alfacomercioequipamentos@hotmail.com vencedora do item 01 valor total de r$
345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais). registro de preços válido por um
período de 12 meses, visto que a empresa atendeu todos os requisitos do edital e seus
anexos.

Confresa-MT, 12 de agosto de 2019.
CEZAR QUEIROZ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019

O Município de Denise/MT, torna público que fará realizar licitação na
modalidade Tomada de Preços de n.º 002/2019, objetivando a contratação de empresa
para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE
VIAS DO Município de Denise/MT REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº
844968/2017/MCIDADES/CAIXA, conforme descrição nos Anexos do Edital. Com a abertura
e julgamento no dia 05/09/2019, às 08:00 horas, na sede da Prefeitura, sito a Praça
Brasília, nº. 111, Centro, Denise/MT; informações pelo telefone (65) 3342-1615 - e-mail:
licitacao.denise@gmail.com.

Denise-MT, 19 de agosto de 2019.
FAGNER DA SILVA MELO

Presidente da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
EXTRATO DE CONTRATO N° 14/2019

contratante: prefeitura municipal de general carneiro - MT.
contratado: construtora neto & santos ltda cnpj: 07.360.460/0001-70
1.1.execução de serviços de sinalização viaria vertical e horizontal na area urbana do
município de general carneiro, conforme especificações do plano de trabalho convenio
868080/2018a forma de execução é indireta e o regime de empreitada por preço
global valor: r$ $ 231.499,73 (duzentos trinta e um mil quatrocentos noventa e nove
reais e setenta e três centavos) data: 09/08/2019 vigência: 09/08/2020-nelma
aparecida gomes de oliveira-presidente cpl
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