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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019

PROCESSO Nº 89/2019.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, por intermédio de sua Pregoeira e
Equipe de Apoio, designado(s) pela Portaria n° 003/2019, de 03/01/2019, torna público,
para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido do processo supracitado, cujo
objeto é: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS
EXECUTIVO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 PASSAGEIROS, EM CONFORMIDADE PARCIAL A
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE Nº 15196.95100/1180-01 DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, sagrando-se vencedor (a) a(s) empresa(s) para os itens a seguir: ITEM (NS) 1 - SAN
MARINO ONIBUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 93.785.822/0001-06, com o valor total de
R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis reais). Não havendo interposição de recurso,
os objetos da licitação ficam adjudicados à classificada conforme acima mencionado.
Informações mais detalhadas com a equipe de apoio e pregoeira pelo fone/fax (66) 3471-
2450, e-mail: licitacaoag2017-2020@hotmail.com.

Alto Garças-MT, 19 de agosto de 2019.
ALESSANDRA DA SILVA DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019

A Prefeitura Municipal de Araputanga-MT, por intermédio da Pregoeira, torna
público que realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 026/2019, cujo Objeto
é Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Pneus, Câmara de Ar, Protetores
e Serviços de Recapagem, Recauchutagem e Vulcanização, para atender à demanda de
diversos Órgãos Municipais, Dia: 03/09/2019. Entrega dos Envelopes contendo a Proposta
de Preços, Documentos de Habilitação e os Documentos de Credenciamento deverão ser
entregues à Pregoeira até o dia 03/09/2019 às 07h30min (horário de Mato Grosso). Edital
Completo: Afixado no endereço Rua Antenor Mamedes n.º 911, Centro, Araputanga-MT,
CEP 78.260-000 e no site www.araputanga.mt.gov.br, (quando o edital for baixado pelo site
as empresas deverão encaminhar seus dados empresariais para o e-mail
seplan3@araputanga.mt.gov.br); Abertura do envelope Nº 1: dia 03/09/2019, no endereço
estabelecido no edital. Regida pelas Leis Federais: Lei nº 10.520 de 2002, Lei 8.666 de 1993
(com alterações da Lei 8883-94 e da Lei nº 9.648-98), Decretos Federais nº 3.555/2000 nº
7.892/2013 e Decretos Municipais nº 29/2010 e nº 28/2019.

Araputanga-MT, 19 de agosto de 2019.
LUCIANA LINA DE BARROS CHAVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2019 - SRP

O Município de Barra do Bugres - MT, torna público que no dia 03/09/2019 às
08h:00min, estará realizando licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2019 -
sistema registro de preço, destinada a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,
ELETRODOMESTICOS E MOVÉIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Edital completo poderá ser obtido junto a comissão de
licitação, no Paço Municipal, sito à Praça Felipe Ferreira Mendes, 1000, das 07:00 min às
13:00min ou no site www.barradobugres.mt.gov.br/sic, informações (065) 3361-3868.

Barra do Bugres-MT, 20 de agosto de 2019.
EDIRLEI SOARES DA COSTA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019

O Município de Campinápolis - MT torna público que no Pregão Presencial nº
025/2019, do tipo menor preço por item, no sistema de registro de preços, para a futura
e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios ao
município de Campinápolis - MT, foram vencedoras as empresas: A.SILVERIO GOMES - ME,
CNPJ nº 20.498.464/0001-87, total R$ 203.586,86; R C FARIA - ME, CNPJ nº
10.725.523/0001-59, total R$ 266.704,32; E S FERREIRA MERCADO - ME, CNPJ nº
00.448.903/0001-3, total R$ 303.863,37; J AFONSO SOARES - ME, CNPJ nº
04.270.536/0001-88, total R$ 249.074,15; M. A CAMPOS COMERCIO - ME, CNPJ nº
08.652.022/0001-48, total R$ 399.121,88; VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ nº
26.385.051/0001-72, total R$ 201.442,43; E.B DE TOLEDO, CNPJ nº 08.158.639/0001-01,
total R$ 202.594,20; NUTRICENTER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ nº 06.372.763/0001-40, total R$ 98.693,10; REGINA B. DE
OLIVEIRA, CNPJ n° 29.359.431/0001-20, total R$ 614.027,45.

Campinápolis-MT, 20 de agosto de 2019.
GILBERTO FRANCISCO R. DE PAULA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019

O Município de Campinápolis - MT por meio de seu Pregoeiro, torna público
que no dia 20 de agosto de 2019 às 13h 00min (Horário de Brasília) realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento Menor Preço Por Item, para
contratação de empresa especializada para a aquisição veiculo rodoviario, conforme
detalhados no termo de convênio nº 867674/2018. Edital completo nos endereços:
www.comprasnet.gov.br e www.campinapolis.mt.gov.br Fone: (66) 3437-1992.

Campinápolis - MT, 20 de agosto de 2019.
RICARDO MACELLY VELOSO SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial Nº 97/2019 - Processo Licitatório Nº129/2019
Adesão Ata De Registro De Preços nº-088/2019-pmcnp, decorrente do

pregão eletronico - srp nº08/2019 da prefeitura municipal de campo novo do parecis-
mt, cuja a detentora da ata: romanelli equipamentos rodoviarios ltda-epp-
cnpj:13.958.809/0001-72, a prefeitura de confresa/mt, declara que aderiu a adesão ata
de registro de preços nº088/2019-pmcnp, decorrente do pregão presencial - srp nº
08/2019 da prefeitura municipal de campo novo do parecis-mt., cuja a detentora da
ata é a empresa romanelli equipamentos rodoviarios ltda-epp- cnpj:13.958.809/0001-
72,a referida adesão tem por objeto "a aquisição de equipamento sendo uma
vibroacabadora, para atender a secretaria municipal de obras, viação e serviços
publicos do municipio de confresa-mt. na pavimentaçao de ruas e avenidas da cidade
de confresa-mt",conforme quantidade abaixo relacionada, com um valor global
estimado de r$ 535.000,00 ( quinhentos e trinta e cinco mil reais).

. Item Descrição Und Qt Vl Unt Vl Total

. 01 Vibro Acabadora, Comprimento Minimo 3,400 Mm, Largura
Minima 2.200 Mm, Peso Operacional Minimo De 11.000
Kg,Peso De Transporte

Uni 01 R$ 535.000,00 R$-535.000,00

. Minimo 5.500 Kg, Motor Turbo Diesel, 04 Cilindros,
Refrigerado A Agua Com No Minimo 65 Cv, Velocidade
Com No Minimo 02 Marchas.

. valor total r$ -535.000,00

valor r$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais). empresa
detentora da ata de registro de preços: 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 ao sr. jose carlos romanelli representante
legal .

Confresa-MT, 8 de julho de 2019.
CEZAR QUEIROZ DA SILVA

Pregoeiro
'

AVISO DE DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório Nº 137/2019
Adesão Ata de Registro de Preços, decorrente do pregão eletrônico - nº

015/2019 da prefeitura municipal de lucas do rio verde- mt, cuja a detentora da ata é a
margui maquinas eireli, cnpj: 13.991.890/0001-92. a prefeitura de confresa/mt, declara que
aderiu a adesão ata de registro de preços nº146/2019,decorrente do pregão eletrônico - nº
015/2019 da prefeitura municipal de lucas do rio verde - mt, cuja a detentora da ata é a
empresa margui maquinas eireli, inscrita no cnpj: 13.991.890/0001-92, a referida adesão
aquisição de 01 (uma) unidade processadora móvel, nova, para produção de concreto
asfáltico usinado a quente (cuab), capacidade de produção de 20 a 40 tn/hora, montada
sobre um (01) único chassi, incluindo tanque cap e tanque de combustível, conforme
quantidade abaixo relacionada, com um valor global estimado de r$ 743.000,00
(setecentos e quarenta e três mil reais). Descrição do item: Unidade Processadora Móvel,
nova, para produção de concreto asfáltico usinado a quente, com capacidade de produção
de 20 a 40 toneladas por hora, denominada de Usina de Asfalto Móvel, montada sobre um
(01) único chassi, incluindo Tanque CAP e Tanque Combustível, de no mínimo dois (02)
eixos com oito (08) pneus e mais um (01) estepe, contendo: Sistema de dosagem do tipo
individual de no mínimo dois (02) silos, para até três (03) materiais, com motor vibrador
auxiliar na parede de um (01) silo, correias dosadoras com pesagem individual por células
de carga acionadas por motorredutores e controladas por inversores de frequência. Correia
extratora alimentadora do secador. Secador do tipo contra fluxo, montado sobre quatro
(04) roletes de apoio, e acionamento por motorredutores, revestimento em lã de
rocha/vidro e acabamento final em chapa de inox em toda a área externa do secador.
Câmaras de exaustão e combustão. Queimador do secador com capacidade calorífica
mínima de 2.500.000 Kcal/hora. Tambor do secador utilizado exclusivamente para secagem
dos materiais. Misturador externo do tipo Pug Mill com dois (02) eixos paralelos, com
braços e palhetas, e acionados por dois (02) motorredutores de no mínimo 4,0CV cada
eixo, caixa sincronizadora, barra espargidora de CAP com aquecimento com injeção de
asfalto diretamente no misturador. Bomba de asfalto controlada por inversor de
frequência. Elevador de arraste do tipo "Redler", acionado por motorredutor de no mínimo
4,0CV, e com pré-silo de no mínimo 0,3 m3, com sistema de abertura pneumático. Filtro
do tipo Mangas de polyéster com área filtrante mínima de 50 m2, linha de ar comprimido
alimentado por compressor de no mínimo 60PCM. Transportador helicoidal para
incorporação dos finos oriundos do filtro de mangas diretamente no misturador. Exaustor
por controle de inversor de frequência com potência mínima de 20CV. Tubulação da
exaustão entre o secador e o filtro de mangas com "dumper" automático e manual. Cabine
de comando incorporada à usina, com ar condicionado de no mínimo 9.000 Btus,
isolamento térmico e acústico, atendendo aos requisitos de normas de segurança.
Automação por sistema supervisório com controle eletrônico da usina, e sistema manual
também. Quadro de comando externo à cabine. Sistema de armazenamento e
aquecimento composto de Tanque para CAP de no mínimo 30.000 litros com queimador
incorporado de no mínimo 300.000 Kcal/hora, e Tanque de combustível de no mínimo
5.000 litros. Isolamento térmico com lã de rocha, escada, boca de visita, registros, e
demais itens de segurança. Todo o sistema interligado por tubulações do Tanque de
Asfalto/CAP e Combustível à usina. Chassi único com sistema de freios ABS, freio de
estacionamento, pés de apoio acionamento mecânico, iluminação lateral e traseira. O
número de identificação do veículo (VIN) deve identificar o fabricante da usina, que deverá
estar habilitado junto ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) para produzir
este veículo, tipo semirreboque carroçaria mecanismo operacional. Todo o conjunto
(chassi) deverá atender às normas de tráfego DETRAN/CONTRAN (RENAVAN) MARCA /
MODELO: MARGUI / MG20-40. Quant. ( 1), Valor Unit (R$ 743.000,00), Valor Total (R$
743.000,00. Eempresa detentora da ata de registro de preços: Margui Maquinas Eirelli
cnpj:13.991.890/0001-92 cidade: flores da cunha- rs cep:95.270-000 end: rua alessandria
170, bairro são gotardo fone: (54) 3292-9735 sr. Gilberto Barbosa da luz representante
legal.

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

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

TOMADA DE PREÇOS N° 3/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga do
Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que à Licitação na
modalidade Tomada de Preços nº 003/2019 - do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é
"Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para
Construção de um Barracão para Guardar Maquinários, conforme Convênio n°
871670/2018 firmado entre o Município de Ipiranga do Norte/MT e o MAPA", não
compareceram licitantes interessados, sendo a Licitação declarada DESERTA .

Ipiranga do Norte-MT, 20 de agosto de 2019.
MARCELO JARDEL BRESOLIN

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2019

CREDOR: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. DATA: 20/08/2019
VIGÊNCIA: 16/02/2020 PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO Nº 19/2019 VALOR: R$
243.828,28 OBJETO: Adesão à ata de registro de preços, proveniente do pregão
eletrônico N 11/2018, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE,
CONFORME PROPOSTA Nº 11386.056000/1180-08 E PROPOSTA Nº 11.386.056000/1190-
01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E PSFS. FLORI
LUIZ BINOTTI PREFEITO MUNICIPAL
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