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PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.º 052697-03 POR MEIO DO PROGRAMA FINISA
AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TOMADOR: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT
Objeto: A CAIXA concede ao TOMADOR financiamento no valor de R$ 10.717.532,40 (dez
milhões setecentos e dezessete mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos),
provenientes de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de
financiar as Despesas Capital da Construção e Implantação da Usina Mini Geradora
Fotovoltaica para atender a Prefeitura Municipal de Cáceres. O prazo total deste
CONTRATO é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um
período de amortização de 96 meses.
Cáceres - MT, 18 de setembro de 2019.
AGENTE FINANCEIRO: Moacyr do Espírito Santo
TOMADOR: Francis Maris Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2019

ABERTURA: 02 de outubro de 2019. CREDENCIAMENTO: a partir das 08h00min. INÍCIO DA
SESSÃO: 02 de outubro às 08h15min. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção elétrica
e tacógrafos com todos os materiais e peças necessárias para a execução dos serviços, para
atender os veículos da frota Municipal. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de
Licitações do Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do
Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no
Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital
na integra poderá ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Campo Novo do Parecis-MT, 18 de setembro de 2019.
LEANDRO NERY VARASCHIN

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
EXTRATO DE CONTRATO Nº 83/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder - MT
Contratada: S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA. Objeto: Aquisição de camisetas para
uniformes dos alunos do Projeto do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) da
Secretaria Municipal de Educação do município de Colider/MT.
Valor Total: R$ 4.718,00
Vigência: 13/09/2019 a 31/12/2019. Data de Assinatura: 13/09/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2019 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público,
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia 01 de Outubro de 2019, ás 08:00
horas (Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, tendo como
objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinzação e limpeza de forro
e caixas d'água, para atender as demandas de diversas secretarias do município de
Colider/MT. O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala
de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider-MT, localizada na Travessa dos Parecis, nº
85, Setor Leste, Colider-MT e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal
Transparência).

Colider-MT, 18 de setembro de 2019.
ERIVALDO EVARISTO DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
AVISO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2019

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 Quant. Valor Unit.

. 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

01 R$ 616.800,00

. 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.

. VALOR T OT A L R$ 616.800,00

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

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2019-SRP

Processo Licitatório Nº125/2019. A Prefeitura Municipal De Confresa/Mt torna
pública, para o conhecimento dos interessados, o resultado do processo licitatório na
modalidade pregão presencial - srp nº094/2019, conforme segue: 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. adjudicado/homologado:
para as empresas: rsmaq comercio e locaçoes de maquinas eireli cnpj:32.758.928/0001-26
cidade: inhumas-go end: av. presidente kennedy, s/nº bairro setor central, quadra a lote
06/07 sala 02 cep:74.400-000 fone: 62-98557-4424 email: rsmaqcomercio@hotmail.com
vencedora do item 01 , certame no valor global de r$ 234.000,00 (duzentos trinta e quatro
mil reais).agrimaq comercial eireli-epp cnpj:22.825.872/0001-21 cidade: monte carmelo-mg
end: av. xv de novembro, nº333 cep:38.500-000 fone:34.3842-5365 email:
agrimaq@outlook.com.br vencedora do item 02, certame no valor global de r$
25.380,0000 (vinte e cinco mil trezentos oitenta reais). registro de preços válido por um
período de 12 meses, visto que a empresa atendeu todos os requisitos do edital e seus
anexos.

Confresa-MT, 17 de setembro de 2019.
CÉZAR QUEIROZ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2019-SRP

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT torna público que realizará a
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2019 cujo objeto é REGISTRO DE
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de
MATERIAL DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO. A abertura do certame está prevista para 01/10/2019
às 08h00 (horário de Mato Grosso), na Prefeitura Municipal, sede na Rua das Oliveiras,
135, Bairro Jardim Vitória. O edital encontra se disponível no endereço eletrônico
www.guarantadonorte.mt.gov.br ou quanto a esclarecimentos (dúvidas), ligar no telefone
(66) 3552-5135.

Guarantã do Norte-MT, 18 de setembro de 2019.
GISLAINE ASCANIO

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2019-SRP

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT torna público que realizará a
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2019-SRP cujo objeto é REGISTRO DE
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de
MATERIAIS PERMANENTES - MOBILIÁRIO EM GERAL para atender as necessidades da
Administração Municipal, de acordo com as especificações no termo de referência (Anexo
I). A abertura do certame está prevista para o dia 02/10/2019 às 08h00 (horário de Mato
Grosso), na Prefeitura Municipal, sede na Rua das Oliveiras, 135, Bairro Jardim Vitória. O
edital encontra se disponível no endereço eletrônico www.guarantadonorte.mt.gov.br ou
quanto a esclarecimentos (dúvidas), ligar no telefone (66) 3552-5135.

Guarantã do Norte-MT, 18 de setembro de 2019.
GISLAINE ASCANIO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

CO N V I T E

A Secretaria Municipal de Saúde, vem através deste convidar toda população
para Audiência Pública que acontecerá no dia 10/10/2019, ás 16hrs na Câmara Municipal
com finalidade de apresentar do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de
maio a agosto/2019. Sem mais para o momento.

Marcelândia-MT, 18 de setembro de 2019.
SILAS DE OLIVEIRA REZENDE

Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE, através do Senhor
Prefeito, torna público para conhecimento dos interessados ou a quem venha tomar
conhecimento da publicação do Extrato de Divulgação do Pregão Eletrônico nº 058/2019,
divulgado no Diário Oficial da União, Imprensa Nacional nº 180 Seção III do dia
17/09/2019.

Onde se lê: Vigência: Registro de preços para Futura e Eventual Aquisição de
Medicamentos, Suplementos Alimentares e Materiais de Consumo para Manutenção das
atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Canaã do Norte/MT

Leia se: Vigência: Registro de preços para Futura e Eventual Aquisição de
Medicamentos para Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Nova
Canaã do Norte/MT

RUBENS ROBERTO ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA
EXTRATO REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120040/2019/PMNO REF: AO PREGÃO
PRESENCIAL 040/2019/PMNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 106/2019 ORGÃO
GERENCIADOR: O MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA- MT inscrita no CNPJ. Sob n.
03.238.920/0001-30, com sede na Rua Wilson de almeida, N. º 259-S, Ouro Verde,
nesta cidade, neste ato representada por seu Prefeito Municipal o Senhor JOSÉ ELPÍDIO
DE MORAES CAVALCANTE, brasileiro, casado, portador do Documento de Identidade RG
sob N. º 250859 SSP/AL e do CPF 099.414.364-87, residente e domiciliado a Rua Vinte
e Oito, Nº 295, Bairro Jardim das Oliveiras, CEP: 78.370-000, na cidade de Nova
Olímpia-MT. FORNECEDORES REGISTRADOS: Empresa, M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS
LTDA, inscrita no CNPJ:07.811.058/0001-64, localizada na AVENIDA AYRTON SENNA DA
SILVA, S/Nº SETOR DISTRITO INDUSTRIAL, BAIRRO PASCOAL RAMOS, CUIABA-MT, CEP
78098-000, representada pelo Sr. WELLINGTHON AZEVEDO DE SOUZA, portador do RG:
1254480-9 SSP/MT e o CPF: 699.283.711-72; residente e domiciliado na Rua Miguel
Leite, nº 02, Bairro centro Também registra se o preço da empresa MAXXICASE
MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ: 05.380.321/0001-82, localizada na AVENIDA LIONS
INTERNACIONAL, Nº1930 W, VILA ESMERALDA, TANGARA DA SERRA- MT, CEP 78300-
000, neste ato representa MARCOS FRANCISCO GOTARDO, portador da cédula de
identidade 1.794.889-0 SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 880.417.199-53, residente e
domiciliado na Avenida Brasil, nº 1654-w, centro Tangara da Serra - MT, O valor global
para cada fornecedor registrado será conforme abaixo:
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