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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2019

O Município de Sorriso - MT, informa aos interessados a continuidade do
julgamento do procedimento licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2019, tendo como
objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE
TRABALHO SOCIAL - PTS E DO PDST- PLANO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOTERRITORIAL DO
RESIDENCIAL MARIO RAITER". A realizar-se-á no dia 09 DE SETEMBRO DE 2019, às 10:00
horas (Horário da Cidade de Sorriso - MT), na Sala de Licitações da Prefeitura de Sorriso -
MT. 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.

Sorriso-MT, 3 de setembro de 2019.
MARISETE M. BARBIERI
Comissão de Licitação

AV I S O
TOMADA DE PREÇOS N° 7/2019

JULGAMENTO DE RECURSO Licitação de Referência: Tomada de Preços n° 007/2019
Empresas que apresentaram Recursos: FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME, CNPJ Nº
18.894.302/0001-16 E.C.P. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIAIS, AMBIENTAIS
E PRODUTIVAS EIRELI - ME, CNPJ Nº 10.726.497/0001-83 Empresas que apresentaram
Contrarrazões: V.F. BEREGULA, CNPJ Nº 11.180.588/0001-29

DECIDIMOS: 1. CONHECER os recursos interpostos pela empresa E.C.P.
SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIAIS, AMBIENTAIS E PRODUTIVAS EIRELI - ME
e FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA ME, bem como, as contrarrazões de recurso interposta
pela empresa V F BEREGULA, por serem todas tempestivas; 2. NO MÉRITO, a fim de,
garantir os princípios norteadores da administração pública, em especial o da legalidade e
vinculação ao instrumento convocatório, JULGA-SE: Pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos
recursais da empresa E.C.P. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIAIS,
AMBIENTAIS E PRODUTIVAS EIRELI - ME, mantendo a habilitação das empresas FABIO
ALBUQUERQUE DA SILVA ME e V.F. BEREGULA, bem como a pontuação declarada
inicialmente pela Comissão de Análise e Julgamento do PDST; Pela PROCEDÊNCIA PARCIAL
das razões recursais da empresa FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA ME, a fim de, retificar
parte dos valores da proposta técnica da empresa V.F. BEREGULA, conforme decisão da
Comissão de Análise e Julgamento do PDST.

Sorriso-MT, 3 de setembro de 2019.
ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito

MIRALDO GOMES DE SOUZA
p/ Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

Processo Licitatório Nº 038/2019.
O Município De Tabaporã/Mt, pessoa jurídica de direito público interno,

devidamente inscrita no cnpj sob o nº. 37.464.997/0001-40, com sede administrativa na
avenida comendador josé pedro dias, n.º 979, - mt, cep - 78.563-000, fone (66) 3557-1248,
por meio de seu presidente da cml, instituído pela portaria 446/2019 de 14/08/2019, no
uso de suas atribuições, torna público a abertura de licitação na modalidade tomada de
preços, do tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de obras e serviços de engenharia para a construção de
pavimentação asfáltica em tsd, sinalização viária, passeio público com acessibilidade e
drenagem superficial de águas pluviais na avenida comendador josé pedro dias (entrada da
cidade) do município de tabaporã - mt, conforme o projeto básico, cronograma físico
financeiro e seus anexos, integrantes deste edital. modalidade de licitação: tomada de
preços tipo de licitação: menor preço global conformidade: edital e seus anexos, lei federal
nº. 8.666/93 e suas alterações, lei federal nº. 10.520/02 e lei complementar n°. 123/06 e
lc 147/14. forma de execução: indireta do cadastro para participação data: 04/09/2019
horário: das 07h00minh às 17h00minh (horário local) local: prédio da prefeitura municipal
(endereço acima citado). data final: 20/09/2019 as 17h00minh (horário local) da entrega
dos envelopes e credenciamento data: 24/09/2019 horário: das 07h00minh às 08h00minh
(horário local) local: prédio da prefeitura municipal (endereço acima citado). do julgamento
data: 24/09/2019 horário: 08h00min horas (horário local) local: prédio da prefeitura
municipal (endereço acima citado). observação 01: o edital na íntegra com seus anexos,
bem como todo material necessário para elaboração das propostas e demais informações,
encontram-se à disposição na prefeitura municipal de tabaporã/mt, no endereço eletrônico
www.tabapora.mt.gov.br e (ou) via e-mail licitacao@tabapora.mt.gov.br acima citado, ou
pelo telefone 66 3557 1248, sem qualquer ônus, aos interessados em participar da
licitação, durante o horário normal de atendimento da prefeitura (2ª a 6ª feira das
07h00min horas às 11h00min horas e das 13:00min as 17:00min horas, exceto feriados e
pontos facultativos).

Tabaporã-MT, 3 de setembro de 2019.
HELIELSON TEODORO ALVES

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 13/2019

Reaviso
O Município de Torixoréu-MT, Torna Público, a todos os interessadas em

participar do referido certame, a retificação do Edital do Pregão Presencial 013/2019, e
alterar a data de realização do mesmo para o dia 17 de setembro de 2019 às 09:00 horas
(horário de Brasília), no prédio da Prefeitura Municipal, situado à Rua XV de Novembro, 16
Setor Aeroporto, licitação na modalidade Pregão Presencial para registro de Preços, cujo
objeto é a futura e eventual Contratação de Contratação de Assistentes Sociais e
Psicólogos para atender ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS para atender
demanda encaminhada pela Secretaria de Assistência Social. O edital completo e seus
anexos estarão disponíveis no sitio: www.prefeituratorixoreu.com.br, esclarecimentos
poderão ser solicitados pelo e-mail: licitacaotxu@gmail.com. Maiores informações pelo
telefone (66) 3406-1021.

Torixoréu-MT, 3 de setembro de 2019.
EUQUÊNIA GOUVEIA PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

A prefeitura Municipal de Vale de São Domingos - MT, com sede na Avenida
Tancredo Neves, nº 88, Centro, torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar as seguintes licitações nos termos da Lei 8666/93 e alterações posteriores:
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 03/2019. OBJETO: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, CONFORME
PROJETO ELABORADO PELO ENGENHEIRO.. DATA DA ABERTURA: 20/09/2019 AS 08:00
HORAS. Os interessados poderão acessar o site da Prefeitura Municipal
www.valedesaodomingos.mt.gov.br, ou caso prefiram retirar na sede da prefeitura, poderá
ser obtido junto a Comissão Permanente de Licitação, das 07:00 AS 11:00 das 13:00 as
17:00 horas no Departamento de Licitações, maiores informações pelos telefones (65) 3268
1058 / 1140.

Vale de São Domingos-MT, 3 de setembro de 2019.
EDINALDO FERREIRA DE SANTANA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
EXTRATO DE CONVÊNIO

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT e o BANCO DO BRASIL
S/A, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 00.000.000/0001-91. OBJETO: O presente
termo tem por finalidade a realização do Trabalho Social, no âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida - Recursos FAR, em conformidade com os prazos e valores discriminados
no Projeto de Trabalho Social Preliminar (PTS-P), que passa a constituir parte integrante e
complementar deste instrumento. Parágrafo Primeiro - O Trabalho Social será desenvolvido
de acordo com as especificações definidas no Capítulo III do Manual de Instruções do
Trabalho Social, aprovado pela Portaria do Ministério das Cidades n. 021/2014. Parágrafo
Segundo - As atribuições do CONVENIADO, para implementação do Trabalho Social no
Programa Minha Casa Minha Vida - Recursos FAR, serão realizadas no empreendimento
denominado Residencial São Benedito - Etapa 2, constituído de 500 (quinhentas) unidades
habitacionais, beneficiando cerca de 500 (quinhentas ) pessoas, localizando à Região da
Grande São Matheus - Bairro Parque Sabiá - Várzea Grande/MT. VIGÊNCIA: O Trabalho
Social ser desenvolvido por 32 meses (trinta e dois meses), distribuídos da seguinte forma
(i) Projeto de Trabalho Social - Preliminar (PTS-P) que será realizado em 12 meses (dose
meses), no período de 01/11/2018 até 01/11/2019; (ii) Projeto de Trabalho Social (PTS)
que será realizado em 08 meses (oito meses), no período de 01/11/2019 até 01/07/2020;
(iii) Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) que será realizado em 12 meses
(doze meses), no período de 01/07/2020 até 01/07/2021. RECURSOS: Os recursos para
execução do Trabalho Social, são provenientes do FAR - Fundo de Arrendamento
Residencial e totalizando o valor de R$ 396.542,80 (trezentos e noventa e seis mil,
quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), distribuídos da seguinte forma (i)
Projeto de Trabalho Social Preliminar (PTS-P) será aplicado o valor de R$ 79.500,00
(setenta e nove mil, quinhentos reais ); (ii) Projeto de Trabalho Social (PTS) será aplicado
o valor de R$ 0,00 (zero reais); e (iii) Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) será
aplicado o valor de R$ 317.042,80 (trezentos e dezesete mil, quarenta e dois reais e
oitenta centavos). ACOMPANHAMENTO: O Banco ser reserva o direito de acompanhar e
avaliar a execução do Projeto de Trabalho Social referido na CLÁUSULA PRIMEIRA, através
de seus técnicos e/ou de instituição a quem delegar tal competência.
DATA DE ASSINATURA: 28.08.2019.
LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
Prefeita de Várzea Grande/MT
GISLENE APARECIDA PEPERARIO
BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIADA

EXTRATO DE CONVÊNIO

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT e o BANCO DO BRASIL
S/A, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 00.000.000/0001-91. OBJETO: O presente
termo tem por finalidade a realização do Trabalho Social, no âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida - Recursos FAR, em conformidade com os prazos e valores discriminados
no Projeto de Trabalho Social Preliminar (PTS-P), que passa a constituir parte integrante e
complementar deste instrumento. Parágrafo Primeiro - O Trabalho Social será desenvolvido
de acordo com as especificações definidas no Capítulo III do Manual de Instruções do
Trabalho Social, aprovado pela Portaria do Ministério das Cidades n. 021/2014. Parágrafo
Segundo - As atribuições do CONVENIADO, para implementação do Trabalho Social no
Programa Minha Casa Minha Vida - Recursos FAR, serão realizadas no empreendimento
denominado Residencial São Benedito - Etapa 3, constituído de 283 (duzentos e oitenta e
três) unidades habitacionais, beneficiando cerca de 283 (duzentos e oitenta e três) pessoas,
localizando à Região da Grande São Matheus - Bairro Parque Sabiá - Várzea Grande/MT.
VIGÊNCIA: O Trabalho Social ser desenvolvido por 32 meses (trinta e dois meses),
distribuídos da seguinte forma (i) Projeto de Trabalho Social - Preliminar (PTS-P) que será
realizado em 12 meses (dose meses), no período de 01/11/2018 até 01/01/2019; (ii)
Projeto de Trabalho Social (PTS) que será realizado em 08 meses (oito meses), no período
de 01/11/2019 até 01/07/2020; (iii) Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) que
será realizado em 12 meses (doze meses), no período de 01/07/2020 até 01/07/2021.
RECURSOS: Os recursos para execução do Trabalho Social, são provenientes do FAR - Fundo
de Arrendamento Residencial e totalizando o valor de R$ 224.430,27 (duzentos e vinte e
quatro mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e sete centavos), distribuídos da seguinte
forma (i) Projeto de Trabalho Social Preliminar (PTS-P) será aplicado o valor de R$
44.997,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais ); (ii) Projeto de
Trabalho Social (PTS) será aplicado o valor de R$ 0,00 (zero reais); e (iii) Plano de
Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) será aplicado o valor de R$ 179.433,27 (cento e
setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos).
ACOMPANHAMENTO: O Banco ser reserva o direito de acompanhar e avaliar a execução
do Projeto de Trabalho Social referido na CLÁUSULA PRIMEIRA, através de seus técnicos
e/ou de instituição a quem delegar tal competência.
DATA DE ASSINATURA: 28.08.2019.
LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
Prefeita de Várzea Grande/MT
GISLENE APARECIDA PEPERARIO
BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIADA

EXTRATO DE CONVÊNIO

PARTES INTERESSADAS: Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT e o BANCO DO BRASIL
S/A, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 00.000.000/0001-91. OBJETO: O presente
termo tem por finalidade a realização do Trabalho Social, no âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida - Recursos FAR, em conformidade com os prazos e valores discriminados
no Projeto de Trabalho Social Preliminar (PTS-P), que passa a constituir parte integrante e
complementar deste instrumento. Parágrafo Primeiro - O Trabalho Social será desenvolvido
de acordo com as especificações definidas no Capítulo III do Manual de Instruções do
Trabalho Social, aprovado pela Portaria do Ministério das Cidades n. 021/2014. Parágrafo
Segundo - As atribuições do CONVENIADO, para implementação do Trabalho Social no
Programa Minha Casa Minha Vida - Recursos FAR, serão realizadas no empreendimento
denominado Residencial São Benedito - Etapa 1, constituído de 498 (quatrocentos e
noventa e oito) unidades habitacionais, localizando à Região da Grande São Matheus -
Bairro Parque Sabiá - Várzea Grande/MT. VIGÊNCIA: O Trabalho Social ser desenvolvido por
32 meses (trinta e dois meses), distribuídos da seguinte forma (i) Projeto de Trabalho
Social - Preliminar (PTS-P) que será realizado em 12 meses (dose meses), no período de
05/02/2018 até 05/02/2019; (ii) Projeto de Trabalho Social (PTS) que será realizado em 08
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