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. FORNECEDOR REGISTRADO VALOR GLOBAL

. M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA,
CNPJ:07.811.058/0001-64,

R$ 342.500,00 (trezentos e quarenta e
dois mil, e quinhentos)

. MAXXICASE MAQUINAS LTDA,
CNPJ: 05.380.321/0001-82,

R$ 235.000,000 (duzentos e trinta e
cinco mil reais)

VALOR GLOBAL LICITADO: R$ 577.500,00 (quinhentos e setenta e sete mil e quinhentos
reais).
DOTAÇÃO ORCAMENTARIA:

. 08.080.0.3.26.782.0037.1092.4.4.90.52.00.00.0124000000

. 08.080.0.3.26.782.0037.1092.4.4.90.52.00.00.0100000000

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE PATRULHA
MECANIZADA CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE NOVA OLÍMPIA - MT VIGENCIA: 17/09/2019 ATE 17/09/2020

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CARTA CONVITE Nº 8/2019

A ATA DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 008/2019/PMNO ORGAO:
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ Nº 03.238.920/0001-30. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PARA CONSTRU Ç ÃO
DE CALÇADAS E SINALIZAÇÃO NA RUA 28 - PERÍMETRO URBANO-CONFORME PLANILHAS
ORÇAMENTARIAS. RESULTADO: DESERTO (NÃO HOUVE LICITANTES NA SESSÃO)

Nova Olímpia-MT, 18 de setembro de 2019.
KAREN MARIA BARBOSA SOARES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RESULTADOS DE JULGAMENTOS

CONCORRÊNCIA Nº 3/2019

COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 003/2019
PROCESSO Nº 1043/2019. A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna Público o resultado da Licitação Modalidade
Concorrência N° 003/2019, que teve a abertura das propostas no dia 12 de agosto 2019,
cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada em Engenharia para construção de
uma unidade escolar de Educação Infantil com área a construir estimada em 1851,48m²,
incluso mão de obra e materiais estando em conformidade com as especificações dos
memoriais descritivos, planilhas e projetos anexos a este edital, no dia supracitado
reuniram-se a partir das 13:30 horas, em sessão pública, os membros da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, nomeados através Portaria 547/19 de 19/08/2019 para
realização do certame o qual foi suspenso, e em ata reservada do dia 06 de setembro de
2019 ,sagrou-se vencedora a empresa G. DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP inscrita no CNPJ/MF Nº 01.180.102/0001-07, com valor total de
R$ 3.820.075,21 (três milhões oitocentos e vinte mil setenta e cinco reais e vinte e um
centavos),ficando os autos do certame à disposição de qualquer interessado que queira
examiná-los.

TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS Tomada de Preços nº 023/2019
Processo nº 1613/2019 A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº
547/2019, através de sua presidente, torna público e para conhecimento dos licitantes e a
quem mais interessar que, em sessão reservada da mesma, datada de 18/09/2019 ás 09:00
horas, após o exame das propostas apresentadas no pleito e adotado o critério de
julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1° Lugar: K.
C Cardoso Construção Civil EIRELI- ME, com preço de R$ 1.849.763,07 (um milhão
oitocentos e quarenta e nove mil setecentos e sessenta e três reais e sete centavos). 2º
Lugar: Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA-EPP, com Preço de R$ 1.982.169,44 (um
milhão novecentos e oitenta e dois mil duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e
quatro centavos). Tudo em conformidade com a decisão circunstanciada e lavrada em ata
que se encontra inserta no respectivo processo licitatório. Abre-se o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para recurso.

Primavera do Leste-MT, 18 de setembro de 2019.
MARISTELA CRISTINA SOUZA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2019

A Prefeitura Municipal De Rondolândia-MT, através de sua Pregoeira oficial
nomeada através do Decreto nº 1.594/gab/pmr de 28 de março de 2019, torna público
para o conhecimento dos interessados que está instaurado o procedimento licitatório sob
a modalidade Pregão Presencial Com O Sistema De Registro De Preço De nº 038/2019,
processado nos autos do Processo Administrativo de nº 109/2019, cujas especificações
detalhadas encontram-se no Edital e seus anexos. O julgamento da referida licitação será
através do Menor Preço Por Item, objetivando: "Registro de Preços para Futura e Eventual
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva,
limpeza, instalação, desinstalação, reinstalação e reposição de gás e Aquisição de peças de
reposição para manutenção dos aparelhos de ar condicionado, para atender as
necessidades das Secretarias Municipais". A sessão pública para recebimento e julgamento
da(s) Proposta(s) de Preços e Documentos de Habilitação ocorrerá às 09h00min (Horário
Oficial de Brasília), do dia: 10/10/2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Rondolândia. A integra deste Edital poderá ser obtido junto ao Departamento de Licitação,
na sede da Prefeitura Municipal de Rondolândia - MT, situada na Av. Joana Alves de
Oliveira, s/n°, Centro, Rondolândia-MT, Cep: 78.338-000, durante o horário normal de
expediente ou através do endereço de e-mail pregoeiro@rondolandia.mt.gov.br maiores
informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na Prefeitura
Municipal em horário normal de expediente das 07h00min 11h00min e das 13h00min às
17h00min ou através do telefone 0xx (66) 3542-1177.

Rondolândia-MT, 18 de setembro de 2019.
KEILA TAIANE NASCIMENTO FREIRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 48/2019

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 07 (sete) de outubro 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 de área de lazer na Rua Dinamarca, Lote 01 e 10, Bairro Jardim

Europa neste município, conforme memorial descrito e justificativa de qualificação
técnica, 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, 13 de setembro de 2019.
ALFREDO VINICIUS AMOROSO

Presidente da Comissão de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 37/2019

A Prefeitura Municipal De Rondonópolis-MT, torna público a todos
interessados, que em Licitação na Modalidade de Tomada de Preços nº 37/2019, tendo
como objeto: Contratação de empresa especializada, para a execução do seguinte serviço:
Construção de quadra poliesportiva coberta na Emef Melchíades Figueredo Miranda, neste
município, conforme projeto básico e justificativa de qualificação técnica enviado pela
secretaria municipal de educação, 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: Efficace
Construtora E Prestadora De Serviços Ltda - Me no valor total da obra de R$ 456.405,64
(quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e quatro
centavos).

Rondonópolis-MT, 18 de setembro de 2019.
ALFREDO VINICIUS AMOROSO

Presidente de Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019

O Município de Santo Antônio do Leste, através do seu Pregoeiro, designado
pela portaria nº 389/2019 de 23 de agosto de 2019, torna público que encontra-se
instaurada a licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico Registro de Preços nº
023/2019, por Menor Preço, conforme descrito neste edital e seus anexos, em
conformidade com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente a Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993, o que determina a Lei complementar n°123/2006, 147/2014
e suas alterações e demais exigências deste Edital. Objeto: Pregão Eletrônico para futura e
eventual Aquisição de um veículo rodoviário 0Km, para atender ao convênio nº
867700/2018 entre a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam e o
Município de Santo Antônio do Leste-MT. Recebimento Das Propostas: Á Partir do dia
19/09/2019. Do Encerramento Das Propostas: Á partir do dia 30/09/2019 às 17:00 horas.
(Horário De Brasília - DF). Data De Abertura Das Propostas: Dia 01 de outubro de 2019, às
08:30 horas. (Horário De Brasília - DF). Início Da Sessão De Disputa De Preços: Dia 01 de
outubro de 2019, às 09:00 horas. (Horário De Brasília - DF). Endereço Eletrônico:
www.bllcompras.org.br. Local: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço
eletrônico acima mencionado, através do Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Edital: O Instrumento
Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e
retirada no endereço eletrônico acima mencionado. Maiores Informações e
esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio no
Departamento de Licitações, situado à Av. Goiás, n° 367, Jardim Santa Inês - Santo Antônio
do Leste-MT, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 horas e no período da tarde das
13:00 h as 17:00 horas, pelo Telefone/Fax: (0xx) 66-3488-1080/1292 ou e-mail:
licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br. Da Retirada: O Instrumento Convocatório e seus
anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço
eletrônico acima mencionado.

Santo Antônio do Leste-MT, 18 de setembro de 2019.
ERIKS MATOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2019

CONTRATO N.º: 072/2019. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia para execução de projeto integrado de pavimentação asfáltica, drenagem de
águas pluviais, sinalização viária e passeio público com acessibilidade no perímetro urbano
de Sinop-MT (Bairro Alto da Glória - Parcial). CONTRATADA: TERRAPLENAGEM CENTRO
OESTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.294.313/0001-62. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP. REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019. VALOR
TOTAL: R$ R$ 12.398.515,75 (Doze milhões, trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e
quinze reais e setenta e cinco centavos). Fundamentado na Lei N° 8.666/93, DE 21 de
junho de 1993, E Suas Alterações. DATA DE INICIO: 11/09/2019. EXECUÇÃO: 24 (Vinte e
Quatro) meses. VIGÊNCIA: 28 (Vinte e Oito )meses. SINOP-MT, DIA 18 DE SETEMBRO DE
2019.

AVISO DE ANULAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2019
A Prefeitura Municipal de Sinop/MT vem a público informar que a licitação

supramencionada visando identificar interessados em permutar imóvel da Prefeitura
Municipal de Sinop, destinado a geração de empregos e rendas, pela edificação de uma
nova arena esportiva (estádio municipal) circunvizinha a localização atual, encontra-se
anulada em face das alterações no projeto de lei em tramitação, cujas mudanças alteraram
sobremaneira o atual edital. A anulação tem amparo legal no artigo 49 da Lei nº 8.666/93
e alterações posteriores.

Sinop-MT, 18 de setembro de 2019.
ROSANA MARTINELLI

Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2019

A Prefeitura Municipal de Sinop/MT informa que fará realizar no dia 08 de outubro
de 2019, às 08h00min (horário local), licitação na modalidade tomada de preços do tipo menor
preço global destinada a contratação de empresa especializada em obras de engenharia para
execução de projeto de infraestrutura urbana para implantação de pavimentação asfáltica,
drenagem de águas pluviais, sinalização viária e passeio público com acessibilidadena na
avenida bruno martini, na área urbana de sinop/mt, atendendo a solicitação da secretaria
municipal de obras, viação e serviços públicos. o edital poderá ser obtido na sede da secretaria
municipal de administração junto ao departamento de licitações, situado a rua das avencas,
1491, setor comercial, de segunda à sexta-feira, das 07h00min às 13h00min e no site
https://www.gp.srv.br/transparencia_sinop/servlet/licitacoes_v2 ou Erro! A referência de
hiperlink não é válida., informações poderão ser obtidas através dos telefones: (66) 3517-
5298/3520-7272. a visita técnica poderá ser realizada até o último dia que antecede a abertura
do certame, por meio da secretaria municipal de obras, viação e serviços públicos, situada na
rua das mangueiras, 832, jardim celeste, cep 78550-138, fone (66) 3531-8083, das 07h00min às
13h00min.

Sinop-MT, 17 de setembro de 2019.
JOSÉ CARLOS PESSOA

Presidente da CPL
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