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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 052/19/SMA/PMNG
Prazo: 02/09/2019 a 02/09/2019 contratada: Tecnoeste Maquinas e Equipamentos Ltda
objeto: aquisição de uma escavadeira hidráulica (nova e sem uso), motor a diesel, cabine
fechada com ar condicionado para o município de nova guarita - mt valor: r$ 487.000,00
(global) dotação: órgão: 05 - secretaria municipal de obras e serviços públicos, agricultura
e meio ambiente. unidade: 004 - departamento de agricultura e meio ambiente. função: 20
- agricultura sub função: 608 - promoção produção agropecuária programa: 0018 -
fortalecimento do homem do campo projeto/ativid: 1.080 - aquisição de escavadeira
hidráulica desp: cod. 309 - 4.4.90.52.00 - equipamentos e material permanente fonte
recurso: 0.1.24.000000 - transferência de convênios fonte recurso: 0.1.00.000000 - recursos
ordinários funcional programática: 20.608.0018.1.077

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina - MT, através de seu pregoeiro
oficial, vem a público divulgar o RESULTADO da licitação na modalidade pregão presencial
nº 042/2.019, processo administrativo nº 069/2.019, o qual tem objeto o REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; vencedoras do
certame RC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -ME, inscrita no CNPJ nº
10.830.704/0001-45, com o valor global final de R$ 23.325,00 (vinte e três mil, trezentos
e vinte e cinco reais); TARCAL COMERCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 24.237.168/0001-83, com o valor global final de R$
57.130,00 (cinquenta e sete mil, cento e trinta reais) e JARAGUÁ MERCANTIL LTDA - EPP,
inscrita no CNPJ nº 13.390.706/0001-59, com o valor global final de R$ 49.200,00 (quarenta
e nove mil e duzentos reais)

Nova Xavantina-MT, 12 de setembro de 2019.
WALMIR ARRUDA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

Processo nº 015/2019 -
A Comissão Permanente de Licitação através do seu pregoeiro Oficial Torna

público, para conhecimento aos que possa interessar que a TOMADA de PREÇO N°
003/2019, que tem como Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção
da Casa do Artesão, entre a Avenida Kara José e Rua Augusto de Souza no município de
Novo Horizonte do Norte - MT, realizada no dia 03 de Setembro de 2019, foi declarada
DESERTA, Maiores informações na Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua
Augusto de Souza, n° 171 Centro - Novo Horizonte do Norte/MT fone: (66) 3559-1137, no
horário de 07h00min as 13h00min ou no pelo e-mail
licitanovohorizontedonorte@gmail.com -

Novo Horizonte do Norte-MT, 3 de setembro de 2019.
MARCOS RAFAEL DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
AV I S O

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

Decisão aos pedidos de recursos por partes das empresas cerezoli & santos ltda
e metro engenharia e construção eireli, referente a sessão licitação, modalidade tomada de
preço 003/2019 processo licitatório 032/2019 em decisão aos recursos ora apresentados
contra o resultado da habilitação por partes das seguintes licitantes: cerezoli & santos ltda,
cnpj:07.144.352/0001-60, motivo falta de atestado técnico de estrutura metálica das
empresas metro engenharia e construção eireli e da empresa c.d e construções ltda, já
empresa metro engenharia e construção eireli manifestou recurso contra a empresa
cerezoli & santos ltda alegando que a cat apresentada não possui atestado para construção
de calçada. esta comissão recebe os recursos em tempestivo, e julga improcedente os
respeitáveis recursos, com base no parecer jurídico em anexo ao processo licitatório, e
exposto fica-se mantido tudo o que consta na ata da sessão, ou seja, todas as empresas
habilitadas. em resumo indefiro os recursos, declino todos os pedidos mencionado nos
presentes recurso.

Novo Mundo, 12 de setembro de 2019.
CLAUDEMIR DA SILVA MAESTRI

Membro

DANIELA BAUMGRATZ
Membro

LIRIA KURTEN WRONSKI
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 31/2019

Processo Nº 48/2019.. Maior Desconto Por Lote
O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna público para

conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. de PR PRESENCIAL SRP Nº 048/2019,
tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
PEÇAS, ACESSÓRIOS E/OU COMPONENTES DE REPOSIÇÃO GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE
1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADOS, NÃO RECONDICIONADOS, NÃO RECUPERADOS, PARA
VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE PLANALTO DA ERRA-MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO ANEXO I- TR - PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, com realização prevista
para o dia 25/09/2019 ás 08:00 HORAS (horário de Mato Grosso). O Edital completo está
a disp. dos int. gratuitamente, na Pref. Mun. de P. da Serra - MT e no Site:
www.planaltodaserra.mt.gov.br Comissão de Leiloeiros, Praça São Carlos, nº 755, Centro, P.
da Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 3/2019

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT, Comunica aos
interessados que realizará licitação na modalidade de Tomada de Preço nº03/2019 - do
tipo menor preço -Global, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO
NORTE/MT, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 851401/2017 MS/CAIXA, E PROJETO
BASICO. Data de Abertura/Recebimento das Propostas/credenciamento/julgamento:
15/10/2019 as 9h00min, local: Rua Tocantins nº 1.173, Setor Três Irmãos,- Centro, CEP
78.655-000, Porto Alegre do Norte/MT. O Edital completo estará à disposição dos
interessados gratuitamente na sede da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte /MT,
no site da prefeitura, www.portoalegredonorte.mt.gov.br e no e-mail
licitacao@portoalegredonorte.mt.gov.br Telefone: (66) 3569 1226/1210.

Porto Alegre do Norte-MT, 12 de setembro de 2019.
MARIA ADRIANE TEIXEIRA DA SILVA

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

EXTRATO DE LICITAÇÃO

Processo licitatório n. 52/2019
Tomada de Preços n. 11/2019

O Município de Porto dos Gaúchos/MT, pessoa jurídica de direito público
interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 03.204.187/0001-33, com sede
administrativa na Praça Leopoldina Wilke, n.º 19, Centro, CEP - 78.560-000 fone (66) 3526-
2000, por meio de sua Comissão Municipal de Licitação designada pela portaria nº
001/2019 de 07/01/2019, 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 engenharia de
pavimentação asfaltica e drenagem superficial das ruas adolfo s. wilke, dona alvina e paulo
rezer, no municipio de porto dos gaúchos - mt, conforme contrato de repasse 865986/2018
/ mcidades / caixa

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 147/2014. E demais legislações
pertinentes.

Forma de execução: indireta.
Do cadastro para participação
Data:13/09/2019.
Horário:Das 08h00minh ÀS 13h00min (Horário Local)
Local:Prédio da Prefeitura Municipal (Endereço acima citado).
Data Final:27/09/2019 as 13h00minh (Horário Local)
Da entrega dos envelopes e credenciamento
Data: 31/09/2019.
Horário: das 07h00minh às 08h00minh (horário local).
Local: prédio da prefeitura municipal (endereço acima citado).
Do julgamento
Data: 31/09/2019.
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 Porto dos Gaúchos - MT, no endereço acima citado,
pelo telefone (66) 3526 - 2003, ou pelo site www.portodosgauchos.mt.gov.br sem qualquer
ônus, aos interessados em participar da licitação, durante o horário normal de
atendimento da prefeitura (segunda-feira à sexta-feira das 07h00min horas às 11h00min e
das 13h00min horas ás 17h00min, exceto feriados e pontos facultativos).

ALESSANDRO ISERNHAGEN HYDALGO
Pregoeiro Portaria n. 001/2019

Porto dos Gaúchos - MT , 11 de Setembro de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2019

Processo licitatório 51/2019
O Município de Porto dos Gaúchos/MT, pessoa jurídica de direito público

interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 03.204.187/0001-33, com sede
administrativa na Praça Leopoldina Wilke, n.º 19, Centro, CEP - 78.560-000 fone (66) 3526-
2000, por meio de sua Comissão Municipal de Licitação designada pela portaria nº
001/2019 de 07/01/2019, 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 engenharia de
pavimentação asfaltica e drenagem superficial da avenida santo ângelo no municipio de
porto dos gaúchos - mt, conforme contrato de repasse 865977/2018/ mcidades/caixa

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 147/2014. E demais legislações
pertinentes.

Forma de execução: indireta.
Do cadastro para participação
Data:13/09/2019.
Horário:Das 08h00minh ÀS 13h00min (Horário Local)
Local:Prédio da Prefeitura Municipal (Endereço acima citado).
Data Final:27/09/2019 as 13h00minh (Horário Local)
Da entrega dos envelopes e credenciamento
Data: 30/09/2019.
Horário: das 07h00minh às 08h00minh (horário local).
Local: prédio da prefeitura municipal (endereço acima citado).
Do julgamento
Data: 30/09/2019.
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 Porto dos Gaúchos - MT, no endereço acima citado,
pelo telefone (66) 3526 - 2003, ou pelo site www.portodosgauchos.mt.gov.br sem qualquer
ônus, aos interessados em participar da licitação, durante o horário normal de
atendimento da prefeitura (segunda-feira à sexta-feira das 07h00min horas às 11h00min e
das 13h00min horas ás 17h00min, exceto feriados e pontos facultativos).

Porto dos Gaúchos-MT , 11 de setembro de 2019.
ALESSANDRO ISERNHAGEN HYDALGO

Pregoeiro
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