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AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 4/2019

Processo Administrativo 50/2019.
A Prefeitura Municipal de Santa Carmem, torna público, especialmente aos

proprietários de áreas particulares situadas no perímetro urbano no município de Santa
Carmem, que está aberto o período de solicitações iniciais de estudos e análise de
viabilidade aos que tenham interesse em proceder a Produção de Unidades Habitacionais
mediante a Implantação, Parcelamento ou Reparcelamento de áreas como loteamento de
Interesse Público (ZEIS), na modalidade Chamada Pública nº 04/2019. A sessão pública será
realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, no dia 08 de outubro de
2019, com abertura as 09:00 horas (horário local), na sala da CPL. O edital e demais
documentos estarão à disposição dos interessados, a partir do dia 21 de agosto de 2019,
maiores informações poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira das 07h00min às
13h00min na sede da Prefeitura ou através do telef. (66) 3562-1115/1509 ou e-mail
licitacao@santacarmem.mt.gov.br. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato
superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento
será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário,
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem-MT, 20 de agosto de 2019.
MAITÊ SEHNEM

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2019

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu-MT, inscrita no CNPJ Nº
4.178.518/0001-70, através do Pregoeiro oficial e equipe de apoio, vem á público divulgar
o RESULTADO da Licitação Supracitada. Aquisição de equipamentos/material permanente
para o centro de saúde/unidade básica do Município de Santa Cruz do Xingu-MT.
VENCEDORA: C E CARVALHO COMERCIAL - ME, inscrita no CNPJ: 24.864.422/0001-73, com
o valor de R$ 24.200,00 e OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ:
22.228.679/0001-30, com o valor de R$ 48.036,70.

ASTOR ALBRECHT

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 6/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para construção de
bueiro duplo de concreto armado, com 1,2 x 10m, na estrada de acesso ao PA Brasipaiva
no Município de Santa Cruz do Xingu. Modalidade Tomada de Preços n° 006/2019, tipo:
Menor Preço global. A sessão realizar-se-á às 09h00 minutos, do dia 09 de Setembro de
2019. O Edital poderá ser adquirido no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Santa
Cruz do Xingu - MT, situada na Avenida 14 de Setembro, s/nº, Centro, Santa Cruz do
Xingu/MT, Fone/Fax: (66) 3594-1000, pelo e-mail: scxlicitacao@gmail.com ou pelo site:
https://sic.tce.mt.gov.br/123/assunto/listaSubItem/id_assunto/927

WILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO 046/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019.
O Município de Santo Antônio do Leverger - MT, com sede na Avenida Santo

Antônio, 245, Centro, CEP 78.180-000, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º
03.507.555/0001-12, através da sua CPL - Comissão Permanente de Licitação, nomeada
pela Portaria nº 034/GP/2019 o resultado e julgamento do TOMADA DE PREÇO Nº 2/2019
objeto: contratação de empresa especializada para AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
- UNIDADE DE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR DO MUNICIPIO DE SANTO
ANTONIO DE LEVERGER-MT , conforme Projeto Executivo e demais Anexo deste Edital, que
dele fazem parte integrante, independente de sua transcrição da Tomada de Preços
002/2019. Na sessão pública realizadas no dia 05 de Agosto de 2019, compareceram as
empresas LIDER CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI inscrito sobre o CNPJ:
22.416.147/0001-08, FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA -ME inscrito sobre o CNPJ:
18.894.302/0001-16, a Presidente da CPL juntamente com os membros após analise nas
documentações de habilitação apresentada pelo os licitantes, foram declaradas
HABILITADAS. Nesta fase os representantes das empresas licitantes abdicaram do interesse
de manifestar recurso administrativo. Em seqüência foi aberto o envelope numero 02
(dois) Proposta de Preço após vista pelo os licitantes e comissão da CPL e Sr Renan
engenheiro da prefeitura. A empresa licitante LIDER CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI
apresentou a proposta de preço com o valor global de R$ 428.715,71 (quatrocentos vinte
e oito mil e setecentos e quinze reais e setenta e um centavos), e a empresa licitante
FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME apresentou a proposta de preço com o valor global
de R$ 459.828,98 (quatrocentos e cinqüenta e nove mil e oitocentos e vinte oito reais e
noventa e oito centavos). A CPL suspende a sessão para o engenheiro da Prefeitura,
analisar as proposta de preço, ficando todos convocados para reabertura dia 09/08/2019
as 09:00 hr. Na data do dia 09/08/2019 as 09:00 reabrimos a sessão o engenheiro
encaminhou o parecer técnico com a seguinte nota; Pelos critérios de julgamento
conforme o edital constatou-se: A empresa licitante FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME,
atendeu a todos os critérios de julgamento descritos nos itens do edital. A empresa
licitante LIDER CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, não atendeu ao critério básico de
julgamento do edital descrito no item 5.2.3 alínea "C", pois apresentou preços superiores
à planilha orçamentária de referência nos itens 5.5; 5.9; 13.15; 14.36; 14.45; 15.8; 16.11;
16.13 e 20.5. Além disso, apresentou quantitativo inferior ao da planilha de referência no
item: 4.1. A Presidente da comissão de licitação e membros subsidiariamente com o
parecer técnico desclassificada a proposta de preço apresentada pela a empresa licitante
LIDER CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, e classifica a proposta de preço apresentada
pela a empresa licitante FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME, atendeu a todos os critérios
de julgamento descritos nos itens do edital. Questionados a cerca da manifestação da
interposição de recurso referente a essa fase, o representante da empresa LIDER
CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, manifesta motivadamente o interesse de interpor o
recurso administrativo conforme a Lei 8666/93 art.109 a licitante terá o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para interpor.

Santo Antônio do Leverger-MT, 9 de agosto de 2019.
LIDIANE BATISTA DE REZENDE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2019

A Prefeitura Municipal de Sinop/MT, por meio da Comissão Permanente de
Licitação, torna público que na licitação modalidade Concorrência Pública nº 2/2019, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução
de projeto integrado de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização
viária e passeio público com acessibilidade no perímetro urbano de Sinop-MT (Jardim
Umuarama I (Parcial), Comunidade Boa Vista, Setor Industrial Norte (Parcial), Residencial
Brasília (Parcial) e Jardim Santa Mônica (Parcial), conforme consta no descritivo do projeto
básico de engenharia, foram HABILITADAS as empresas CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS

LTDA (CNPJ/MF 03.076.083/0001-90); TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA (CNPJ/MF
01.294.313/0001-62); PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ/MF 05.841.963/0001-
31); CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (CNPJ/MF 04.879.275/0001-06); CONSTRUTORA E
INCORPORADORA BERNA LTDA (CNPJ/MF 22.137.624/0001-98); MINAS MATO GROSSO
CONSTRUTORA LTDA (CNPJ/MF 23.801.553/0001-49), (utilizando-se do benefício da Lei
Complementar nº 123/2006, pois, apresentou a Prova de regularidade para com o FGTS
vencida em 11/08/2019). Foram INABILITADAS as empresas AGRIMAT ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ/MF 07.095.509/0001-04), por descumprimento ao item
5.4.1. do Edital, pois, não apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício,
necessária para qualificação econômico-financeira; WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ/MF 30.515.116/0001-24), por descumprimento ao item 5.6.1.
do Edital, pois, os atestados de capacidade técnica registrados junto ao CREA estão em
nome da empresa Sanepavi Saneamento e Pavimentação Ltda (CNPJ/MF 52.519.048/0001-
04), portanto não servem para demonstrar a capacidade técnica operacional de empresa
licitante. ROBSON ALBINO DA SILVA (CNPJ/MF 11.974.661/0001-34), por descumprimento
ao item 5.2.1. do Edital, pois, não apresentou a declaração manifestando a inexistência de
impedimento a sua habilitação; por descumprimento também ao item 5.4. 'a' e 'c' do
Edital, pois, não apresentou os índices de liquidez e solvência; por descumprimento ainda
do item 5.6.1. 'b' do Edital, pois, não apresentou atestado registrado no CREA / C AU
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) em que demonstrasse a
execução de fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado PA-1 com
diâmetro = 0,60m, a construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de
rolamento, com espessura de 3,0 cm, e meio-fio com sarjeta moldada (in loco) em trecho
reto com extrusora; por descumprimento inclusive ao item 5.6.1. 'c' do Edital, pois, não
apresentou o atestado de visita técnica ou a declaração de não realização de visita técnica;
por descumprimento também ao item 5.6.2. 'a' do Edital, pois, não apresentou atestado
registrado no CREA/CAU acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) em
nome de profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro
permanente da licitante, que demonstrasse a execução de fornecimento e assentamento
de tubos de concreto armado PA-1 com diâmetro = 0,60m, a construção de pavimento
com aplicação de CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, e meio-fio com
sarjeta moldada (in loco) em trecho reto com extrusora. Em respeito ao disposto no Art.
109, inciso I, alínea "a" da Lei nº 8.666/93, a Comissão aguardará o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para interposição de recursos.

Sinop-MT, 20 de agosto de 2019.
JOSÉ CARLOS PESSOA

Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019

O MUNICÍPIO DE SORRISO - MT, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS, que encontra-se aberto procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS ROLL ON ROLL OFF, TANQUE PIPA, TRATOR DE PNEUS,
TRITURADOR DE PALHA, TRITURADOR DE GALHOS E DISTRIBUIDOR DE ADUBO PARA AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS
SECRETARIAS SOLICITANTES. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data de
Início para o recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 23/08/2019 até as 08:00
horas do dia 09/09/2019 (horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia
09/09/2019 as 10:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente
ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou através do site www.bllcompras.org.br.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou
através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br

Sorriso-MT, 20 de agosto de 2019.
MIRALDO GOMES DE SOUZA

Pregoeiro

MARISETE MARCHIORO BARBIERI
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA deste município, conforme especificações
contidas no Termo de Referência, Anexos II e III, parte Integrante do Edital. As despesas
decorrentes da presente licitação correrão com Convenio - SINCONV N° 880392/2018,
Proposta 061765/2018, CR: 1062214-41/2018/MAPA.

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, através da Pregoeira, nomeada pela
Portaria nº 753 de 26.07.2019, torna público o resultado e homologação do certame acima
referido, o qual poderá ser acessado na íntegra, através do link:
http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/Resultado-de-Licitacao/. Tangará da Serra-MT.

Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2019.
JOCIANE CRISTINA DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019

PROCESSO Nº 31/2019.
A Prefeitura Municipal de União do Sul, Estado de Mato Grosso, através da

Equipe Responsável por Licitações na modalidade de Pregão Presencial, designada pela
Portaria nº 002/2019, de 02/01/2019, em cumprimento aos termos da Lei nº 10.520, de
17/07/2002 e subsidiariamente da Lei 8.666/93 e nos termos do Decreto nº 593, de
12/01/2010, alterado pelo Decreto nº 827, de 01/03/2013, torna público que, conforme a
Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019, relativo ao Processo de
Licitação sob Nº 31/2019, emitido em 05/08/2019, aberto e julgado em 20/08/2019, cujo
objeto trata de Aquisição de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, nova (zero
hora de uso), fabricada no ano corrente, movida a diesel, com cabine fechada e com ar
condicionado original de fábrica, para atender necessidades da Secretaria Municipal de
Obras, Viação, Urbanismo e Saneamento, conforme Convênio sob nº 867705/2018 firmado
entre a SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e a Prefeitura
Municipal de União do Sul, e de conformidade com a descrição detalhada na proposta de
preços, sagrou-se vencedora do certame a proponente: HYUNDAI HEAVY INDUSTR I ES
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no
CNPJ sob nº 13.837.846/0001-22, estabelecida à Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 315 -

Parte, Cidade de Itatiaia/RJ, com o preço unitário e valor total de R$ 437.465,04
(quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos),
sob o critério de menor preço por item.

União do Sul-MT, 20 de agosto de 2019.
CÉSAR ITAMAR GUERGOLETI

Pregoeiro

CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ
Prefeito
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