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(uma) sala no povoado batalha II. Construção de (03) três quadras cobertas nas Escolas
Municipais do Município de Sítio Novo - MA (povoado água preta, povoado dois buritis
e bairro vila nova na sede do Município). Tudo conforme projeto básico. (Anexo I do
edital). O mesmo foi vencedor dos lotes 01 (um), 02(dois) e 03(três). HOMOLOGO para
devidos fins de direito a proposta encaminhada e assinada pela empresa: OLHO D'GUA
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 18.179.593/0001-60 com sede Rua Santa Rita n° 619
centro, Governador Edson Lobão -MA, no valor de R$: 547.016,87 (Quinhentos e
quarenta e sete mil dezesseis reais e oitenta e sete centavos).

Sítio Novo - MA, 26 de Agosto de 2019.
JOÃO CARVALHO DOS REIS

Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

R E T I F I C AÇ ÃO

No Aviso de Dispensa de Licitação nº 6/2019, publicado no Diário Oficial da
União - DOU, seção 3, página 182, na data de 23/08/2019. Onde se lê: Extra Caminhões
Ltda, CNPJ: 04.284.282/0001-57, Leia-se: Extra Maquinas S/A. Cnpj: 19.293.041/0002-22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS
P

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

A Prefeitura Municipal de Campinápolis - MT, por meio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público o cancelamento do processo TP 03/2019, cujo
objeto é a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para construção de
complexo esportivo, conforme especificações contidas no projeto básico. O motivo do
cancelamento será para corrigir erros de projeto os quais não podem ser sanados em um
momento futuro. Maiores informações pelo fone (66)-3437-1992.

Campinápolis-MT, 28 de agosto de 2019.
GILBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE PAULA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AVISOS DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2019

A Prefeitura Municipal de Cláudia, estado de mato grosso, torna público através
de sua presidente da comissão permanente de licitação, que alterou o item 6.1.1. do edital
de concorrência pública n° 002/2019, cujo objeto: contratação de empresa especializada
em obras e serviços de engenharia para execução de pavimentação asfáltica e drenagem
de ruas e avenidas do município conforme projeto planilha orçamentária cronograma físico
financeiro e memorial descritivo considerando que a alteração supra não altera as
condições de elaboração da proposta, por trata-se apenas de um erro material, não
havendo qualquer alteração de valores, inclusão ou redução de serviços, fica mantida a
data de abertura dos envelopes para o dia 30 de agosto de 2019, às 08h00min (horário
local de cláudia). o edital e sua alteração e seus anexos poderão ser obtidos no site da
prefeitura www.claudia.mt.gov.br. publique-se, registre-se e intime-se.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2019

A Prefeitura Municipal de Cláudia, estado de mato grosso, torna público através
de sua presidente da comissão permanente de licitação, vem através deste, que alterou o
item 6.1.1. do edital de concorrência pública n° 003/2019, cujo objeto: 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, considerando que a retificação supra não altera as condições de elaboração da
proposta, por trata-se apenas de um erro material, não havendo qualquer alteração de
valores, inclusão ou redução de serviços, fica mantida a data de abertura dos envelopes
para o dia 23 de setembro de 2019, às 08h00min (horário local de cláudia). o edital e sua
alteração e seus anexos poderão ser obtidos no site da prefeitura
www.claudia.mt.gov.br.

Cláudia - MT, 28 de agosto de 2019.
HEMILIN FERNANDA TIEDT

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº164/2019, adesão ata de registro de preços nº-011/2019, decorrente
do pregão presencial - nº 011/2019 da Prefeitura Municipal De Novo Mundo - Mt, cuja a
detentora da ata é a RSMARQ COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI CNPJ:
32.758.928/0001-26.

A Prefeitura de Confresa/MT, declara que aderiu a adesão ata de registro de
preços nº011/2019, decorrente do pregão presencial - nº011/2019 da prefeitura municipal
de novo mundo - mt, cuja a detentora da ata é a empresa RSMARQ COMERCIO E
LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI CNPJ: 32.758.928/0001-26, a referida adesão tem o
objetivo de : aquisição de material permanente sendo motoniveladora nova,zero horas,
com motor diesel 06 cilindros com potencia minima de 170 hp , em todas as marchas,
fabricação nacional, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras. do
municipio de confresa, conforme quantidade abaixo relacionada, com um valor global
estimado de R$ 616.800,00 (seiscentos dezesseis mil e oitocentos reais). Descrição do item
motoniveladora, motor a diesel, com potência mínima de 170hp, com escarificador traseiro
e ripper, lâmina central, com cabine rops/fops fechada com ar condicionado, com as
especificações a seguir, motor de 6 cilindros (com certificação tier iii), com potencia
mínima de 170 hp em todas as marchas, sistema hidráulico sensível a carga, transmissão
com no mínimo 06 velocidades avante e 3 á ré, sistema elétrico com duas baterias 12 volts
e tensão de 24 volts, faróis frontal e setas de direção, luzes de freios e setas de direção
traseira, farol de serviço traseiro e frontal no topo da cabine, e faróis de trabalho
posteriores a lâmina frontal, freios de serviço multidisco em banho de óleo, pneus 17.5x25-
12 lonas, tanque de combustível de no mínimo 300 litros, conjunto ripper e escarificador

traseiros, lâmina central com dimensões de 4.267 mmx671mmx22mm, cabine fecheda
rops/fops com ar condicionado, garantia mínima de 12(doze) meses sem limites de horas
trabalhadas, e todos os acessórios de fabrica incluso, motoniveladora de fabricação
nacional. Quant. ( 1), Valor Unit. R$ 616.800,00, Valor Total R$ 616.800,00. (Seiscentos
Dezesseis Mil e Oitocentos Reais). empresa detentora da ata de registro de preços:
RSMARQ COMERCIO E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI CNPJ: 32.758.928/0001-26 cidade:
inhumas - go end: av. presidente kennedy bairro: central cep: 75.400-000 fone: 62-98557-
4424, repesentante legal: Renato Borges Seba,

Confresa-MT, 21 de agosto de 2019.
CEZAR QUEIROZ DA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2019-SRP

Processo Licitatório nº 125/2019. tipo: menor preço por item a prefeitura de confresa,
estado de mato grosso, através do pregoeiro, torna público que fará realizar no dia 12 de
setembro de 2019, às 09h00min (horário local), na sala da comissão permanente de
licitações, situada na av. centro oeste, nº 286, centro na cidade de confresa-mt, a reunião
para realização do pregão presencial - srp nº 094/2019 , bem como retificar valor de
referência do item 01 do termo de referência. o edital retificado e seus anexos estarão
disponíveis na sala do departamento de licitações e contratos no endereço citado acima e
no site www.confresa.mt.gov.br no link do portal da transparência, de segunda à sexta-
feira, tel. contato (66) 3564-1818., ou pelo email licitaconfresa@hotmail.com objeto:
pregão presencial de registro de preços para eventual e futura aquisição de patrulha
agrícola mecanizada sendo (01) um trator agrícola sobre rodas e 01 (uma) grade aradora
para atender a secretaria municipal de obras com intuito de completar a frota de
maquinarios para pavimentação de ruas e avenidas do municipio de confresa-mt.

Confresa-MT, 27 de agosto de 2019.
CEZAR QUEIROZ DA SILVA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
A Prefeitura Municipal De General Carneiro-Mt, através do seu pregoeiro, torna

público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na
modalidade pregão presencial para ata de registro de preços, do tipo menor preço por
item, às 08h00 horas (brasília) do dia 10 de setembro de 2019, na sala de licitações da
prefeitura municipal de general carneiro, à avenida delson rodrigues s/n , centro, general
carneiro /mt, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as leis
10.520/2002, 8.666/93. o credenciamento será feito das 07h30 às 08h00 horas (brasília)
objeto da licitação na modalidade pregão: registro de preços para futura e eventual
aquisição de materias equipamentos para atender hospital municpal e unidades de saude
conforme especificação termo de referencia, municipio de genral carneiro/mt, local da
disputa: sala de reuniões - prefeitura municipal de general carneiro/mt.retirada do edital:
site www.generalcarneiro.mt.gov.br, solicitação via e-mail: cpl@generalcarneiro.mt.gov.br e
sala de licitações da prefeitura municipal de general carneiro, das 07h00 às 13h00.
informações: as empresas interessadas poderão solicitar informações junto a comissão de
licitação, pregoeiro e equipe de apoio pelo fone abaixo. telefone para contato:
(0**66)3416-1215 /1153;

General Carneiro - MT, 28 de agosto de 2019.
ELIEZIO DIAS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO nº. 02/2019 Referente: Execução do Contrato n.º 056/2013. - Objeto 1 :
"Contratação de empresa especializada para a realização de serviços técnicos
especializados para a elaboração e execução, assessoria e consultoria técnica para o
desenvolvimento do Projeto de Trabalho Técnico Social e Regularização Fundiária OBJETO
do Contrato de Repasse nº 0352398- 38/2011/ MCIDADES/CAIXA - PROGRAMA FNHIS,
Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários-PAC 2, na Região da
Cidade Baixa nas áreas de intervenção I, II e III do Programa de Urbanização Integrada no
Município de Jaciara Estado do Mato Grosso". Interessado: Empresa MÉDIO NORTE
ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.122.701/0001-42. NOTIFICAMOS a Empresa
MÉDIO NORTE ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.122.701/0001-42, do
descumprimento da contratação celebrada entre as partes, em virtude da adjudicação da
proposta ofertada pela notificada, na licitação realizada por este Município, Acordado
através do contrato nº 056/2013 de 25 de Novembro de 2015, pelo fato de estar com os
serviços paralisados desde Maio de 2017. Art. 78. Constituem motivo para rescisão do
contrato: I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos; II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos; III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados; IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; V - a
paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação
à Administração; (BRASIL, LEI FEDERAL 8666/93). Diante do exposto, e considerando a
Execução dos serviços, que não estão sendo executada de acordo legal contratada. Desta
forma fica a empresa MÉDIO NORTE ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº
07.122.701/0001-42, advertida a retomar as atividades no prazo máximo de 15 dias a
contar da data da Publicação e ou recebimento desta notificação. Vale ressaltar que, o
descumprimento do contrato, conforme item 10 do contrato n.º 056/2013 ocorrera às
seguintes penalidades. 10- DAS PENALIDADES 10.1-Pelo inadimplemento total ou parcial do
presente Contrato ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa: 10.1.1-Advertência; 10.1.2-Multas; 10.1.3-
Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. 10.1.4-declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administração perdurarem os motivos determinados da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE.

Jaciara-MT, 27 de agosto de 2019.
CÉLIO CAETANO DOS SANTOS

Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo.
Coordenado Geral do PACII

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 50/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia - MT. CONTRATADA: AMILSON
FERREIRA SILVA ME. CNPJ nº 04.848.770/0001-40. OBJETO: Prorrogação do prazo de
vigência do contrato original por mais 30 (trinta) dias contados a partir 27 de agosto 2019
até 25 de setembro 2019. ASSINATURA: 26 de agosto de 2019. FUNDAMENTO: De acordo
com a Lei nº 8.666/93. Prefeita Municipal: MAURIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 3/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal De Nova Canãa Do Norte - MT
CONTRATADA: Alfa Comércio De Equipamentos Ltda-Me
OBJETO: Aquisição De 01 (Uma) Motoniveladora Nova Para Ser Utilizada Na Secretaria
Municipal De Agricultura E Meio Ambiente De Nova Canaã Do Norte.
ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (Noventa) Dias, Terminando O Prazo De Vigência Do
Contrato Em 31/10/2019.
DATA DE ASSINATURA: 01 De Agosto De 2019
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