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pneumologia, psiquiatria e reumatologia, de forma complementar aos serviços
oferecidos no município de Rondonópolis, conforme termo de referência anexo
encaminhado pela secretaria municipal de saúde. Valor Da Inexigibilidade: R$ 16.500,00
(dezesseis mil e quinhentos reais). Publique-se no átrio desta Prefeitura, para ciência
de todos os interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, 26 de agosto de 2019.
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27/2019

O Senhor José Carlos Junqueira de Araújo, Prefeito no uso de suas
atribuições legais, e especificamente nos termos do art. 25, caput, da Lei Federal nº
8.666, de junho de 1993, Ratifica O Processo de Inexigibilidade nº 27/2019, com fulcro
no Parecer Jurídico n.º 154/2019, apreciou o processo administrativo de Inexigibilidade,
e diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, manifestou a favor da
contratação da empresa: R. S. Euzébio, end.: Av. Paulista 884 Parque Sagrada Família,
Cep: 78.735-223, Rondonópolis/MT, Cnpj: 22.803.869/0001-07. Objeto: Credenciamento
prestadores de serviços da área de saúde, cadastrados no sistema nacional de
estabelecimento de saúde - scnes, vinculados ou não ao sistema único de saúde, com
ou sem fins lucrativos e privada, interessados em participar, de forma complementar
do sistema único de saúde, no credenciamento de empresas especializadas e/ou
profissionais na prestação de serviços médicos especializados em angiologia/cirurgia
vascular, cardiologia, cardiologia pediátrica, dermatologista, endocrinologia,
gastroenterologia, ginecologia, mastologia, neurologia, pediatria, pneumologia,
psiquiatria e reumatologia, de forma complementar aos serviços oferecidos no
município de Rondonópolis, conforme termo de referência anexo encaminhado pela
secretaria municipal de saúde. Valor Da Inexigibilidade: R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais). Publique-se no átrio desta Prefeitura, para ciência de todos os
interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, 26 de agosto de 2019.
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 28/2019

O Senhor José Carlos Junqueira de Araújo, Prefeito, no uso de suas
atribuições legais, e especificamente nos termos do art. 25, caput, da Lei Federal nº
8.666, de junho de 1993, Ratifica O Processo de Inexigibilidade nº 28/2019, com fulcro
no Parecer Jurídico nº 154/2019, apreciou o processo administrativo de Inexigibilidade,
e diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, manifestou a favor da
contratação da empresa: A P F Tótora Me, End.: Rua José Salmen, 573 Vila Birigui,
Cep: 78.705-057, Rondonópolis/MT, Cnpj: 28.123.053/0001-19. Objeto: Credenciamento
prestadores de serviços da área de saúde, cadastrados no sistema nacional de
estabelecimento de saúde - scnes, vinculados ou não ao sistema único de saúde, com
ou sem fins lucrativos e privada, interessados em participar, de forma complementar
do sistema único de saúde, no credenciamento de empresas especializadas e/ou
profissionais na prestação de serviços médicos especializados em angiologia/cirurgia
vascular, cardiologia, cardiologia pediátrica, dermatologista, endocrinologia,
gastroenterologia, ginecologia, mastologia, neurologia, pediatria, pneumologia,
psiquiatria e reumatologia, de forma complementar aos serviços oferecidos no
município de Rondonópolis, conforme termo de referência anexo encaminhado pela
secretaria municipal de saúde. Valor Da Inexigibilidade: R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais). Publique-se no átrio desta Prefeitura, para ciência de todos os
interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, 26 de agosto de 2019.
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2019

O Senhor José Carlos Junqueira de Araújo, Prefeito no uso de suas
atribuições legais, e especificamente nos termos do art. 25, caput, da Lei Federal nº
8.666, de junho de 1993, Ratifica O Processo de Inexigibilidade nº 29/2019, com fulcro
no Parecer Jurídico nº 154/2019, apreciou o processo administrativo de Inexigibilidade,
e diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, manifestou a favor da
contratação da empresa: Camila Rotta Pereira, End.: Rua Presidente João Goulart, 957
Vila Birigui, Cep: 78.740-034, Rondonópolis/MT, Cnpj: 30.671.850/0001-82. Objeto:
Credenciamento prestadores de serviços da área de saúde, cadastrados no sistema
nacional de estabelecimento de saúde - scnes, vinculados ou não ao sistema único de
saúde, com ou sem fins lucrativos e privada, interessados em participar, de forma
complementar do sistema único de saúde, no credenciamento de empresas
especializadas e/ou profissionais na prestação de serviços médicos especializados em
angiologia/cirurgia vascular, cardiologia, cardiologia pediátrica, dermatologista,
endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, mastologia, neurologia, pediatria,
pneumologia, psiquiatria e reumatologia, de forma complementar aos serviços
oferecidos no município de Rondonópolis, conforme termo de referência anexo
encaminhado pela secretaria municipal de saúde. Valor Da Inexigibilidade: R$ 10.000,00
(dez mil reais). Publique-se no átrio desta Prefeitura, para ciência de todos os
interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, 26 de agosto de 2019.
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2019

O Município De Rondonópolis-MT, torna público para conhecimento dos
interessados que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT., por
meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, realizará a licitação em epígrafe às 08h30min do dia
11 de setembro de 2019, na sala de Licitações da Secretaria Municipal de Administração -

Prefeitura, localizada à Avenida Duque de Caxias, n.º 1.000, Bairro Vila Aurora,
procedendo a abertura dos envelopes nºs 01 e 02, contendo: proposta comercial e
documentos de habilitação, respectivamente, para o seguinte objeto: Registro de Preços
para futura e eventual contratação dos serviços de radiologia odontológica para atender as
necessidades dos pacientes da Rede Básica de Saúde, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. Os interessados poderão retirar o
edital completo gratuitamente no endereço eletrônico www.rondonopolis.mt.gov.br opção:
Licitação, ou no endereço acima citado, horário das 12h00min às 18h00min horas, telefone
para contato (66) 3411-5741, Departamento de Compras/Licitação.

Rondonópolis-MT, 28 de agosto de 2019.
ADRIANA PORTELA DE OLIVEIRA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 42/2019

A Prefeitura Municipal De Rondonópolis-MT, localizada à Avenida Duque de
Caxias, nº 1.000, Bairro Vila Aurora, torna público e oficial para conhecimento dos
interessados que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT, que
através de sua Comissão Permanente de Licitação, realizará a tomada de preço em epígrafe
às 09:00 horas do dia 16 (dezesseis) de setembro de 2019, na sala de licitações da
Secretaria Municipal de Administração, a abertura dos envelopes nº.s 01 e 02, contendo os
Documentos de Habilitação e Proposta Comercial, respectivamente, para aquisição do
seguinte objeto: Contratação de empresa especializada, para a execução do seguinte
serviço: Construção da Praça Jardim Liberdade, neste município, conforme projeto básico e
justificativa de qualificação técnica enviado pelo instituto de pesquisa e planejamento
urbano de Rondonópolis - Ippur, Anexo Ao Edital". Os interessados poderão retirar a pasta
contendo o edital completo, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima citado,
mediante apresentação de CD-ROM ou PEN-DRIVE, no horário das 13:00 às 17:00 horas em
dias úteis, ou solicitar através do licitacaorondonopolis@hotmail.com, ou retirar no site
www.rondonopolis.mt.gov.br.

Rondonópolis-MT, 28 de agosto de 2019.
ALFREDO VINÍCIUS AMOROSO

Presidente da Comissão de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2019

A Prefeitura Municipal De Rondonópolis-MT, torna público a todos
interessados, que em Licitação na Modalidade de Tomada de Preços nº 27/2019, tendo
como objeto: Contratação de empresa especializada para a execução do seguinte serviço:
"Pavimentação asfáltica com capa selante tipo tsd, em diversas ruas do Bairro Bela Vista,
neste município, conforme memorial descrito e justificativa de qualificação técnica, anexo
ao edital", que após a análise detalhada da documentação e propostas apresentada pelas
empresas participantes, foi considerada habilitada, classificada e vencedora deste
procedimento licitatório, a empresa: Gesse Vitor Leite Brito no valor total da obra de R$
417.168,10 (quatrocentos e dezessete mil, cento e sessenta e oito reais e dez centavos).

Rondonópolis-MT, 28 de agosto de 2019.
ALFREDO VINICIUS AMOROSO

Presidente de Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2019 DE 26/08/2019 CONTRATO N.º: 063/2019. objeto:
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de infra
estrutura - recuperação de estradas vicinais padrão alimentadora no projeto de
assentamento wesley manoel dos santos no município de sinop-mt, cujos trechos
beneficiados contemplam 91,046 km, conforme consta no descritivo do projeto básico de
engenharia. contratada: lenz & lenz ltda, inscrita no cnpj/mf sob o n° 01.987.957/0001-36.
contratante: prefeitura municipal de sinop. ref: tomada de preços nº 005/2019. valor total:
r$ 1.889.666,44 (um milhão oitocentos e oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e seis
reais e quarenta e quatro centavos). fundamentado na lei n° 8.666/93, de 21 de junho de
1993, e suas alterações. data de inicio: 26/08/2019. execução: 08 (oito) meses a partir do
recebimento da ordem de serviço. vigência: 12 (doze) meses. sinop-mt, dia 28 de agosto de
2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2019
Reabertura

MENOR PREÇO GLOBAL/EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Processo nº 607729/2019. Objeto: Seleção e contratação de empresa capacitada em
execução de obra de Construção do Mini Estádio "José Carlos Guimarães", localizado na
Rua 11, s/nº. no Residencial Solaris do Tarumã no Município de Várzea Grande/MT em
regime de empreitada por preço global, conforme projetos conveniados com a CAIXA, em
atenção ao Contrato de Repasse OGU nº 863596/2017 - Operação 1.054.515-48 - Programa
Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Construção de um mini estádio de futebol na área
urbana do Município de Várzea Grande MT, incluindo fornecimento de materiais e mão de
obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de
acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos. A realização esta
prevista para o dia 19 de setembro de 2019, às 08h30min (horário local). O Edital retificado
completo está à disposição dos interessados na Superintendência de Licitação da Prefeitura
Municipal de Várzea Grande sito a Avenida Castelo Branco n. 2.500, Água Limpa, CEP
78.125-700, em dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, a ser
disponibilizado através de mídia digital ou outro dispositivo que permita a gravação de
arquivos ou gratuitamente no site: www.varzeagrande.mt.gov.br.

Várzea Grande - MT, 28 de agosto de 2019.
SILVIO APARECIDO FIDELIS

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 93/2019

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT e a Empresa OLMI
INFORMÁTICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº. 00.789.321/0001-17. FUNDAMENTAÇ ÃO
LEGAL: Encontra vinculado termos e condições da condições da Lei nº. 8.666 de 21 de
junho de 1993, vinculados ao Edital e anexos do Processo Licitatório do tipo Pregão
Eletrônico nº 21/2019, bem como na proposta da contratada, no Processo Administrativo
nº 72/2019, no Termo de Referência nº 08/2019 da Secretaria de Assistência Social, bem
como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. 582662/2019. OBJETO:
Tem por objeto a aquisição de material permanente: mobiliário, eletrodomésticos,
eletrônicos e informática e veículo para estruturação da rede de serviços de proteção
social especial - Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua
- Centro Pop do Município de Várzea Grande/MT, conforme Convênio nº 802161/2014 -
proposta SICONV nº 023045/2014 - ministério do desenvolvimento social. VALOR GLOBAL:
O valor global estimado de R$ 3.957,63 (três mil novecentos e cinquenta e sete reais e
sessenta e três centavos). SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO: 11.02.08.244.0042. P/A:
1.545. ND: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIP. MAT. PERMANENTE. FONTE: 0100/0121. VIGÊNCIA:
O presente contrato terá validade por 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
assinatura. FISCAL DE CONTRATO: Fica designada pela Secretaria de Assistência Social que
designa neste ato, a servidora Rosana Gomes da Silva Nogueira, portador do RG. Nº
1799663-5 SSP/MT e CPF N° 026.806.541-10. DATA DE ASSINATURA: 30.05.2019
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