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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT, através da sua Pregoeira
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na
modalidade Pregão Presencial n.º 24/2019, cujo objeto é a: Seleção de melhor Proposta
objetivando o Registro de Preço para Aquisição de Materiais para uso nas construções e
reformas em geral de todas as Secretarias do Município de Nova Guarita - MT, tudo em
conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. Conforme
Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de
Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 17/10/2019, às 08:30 horas.
Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na
Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita - MT, no horário das 08:30 hs às
11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de
retirada do edital devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do
e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br.

Nova Guarita-MT, 4 de outubro de 2019.
YANA MARIA MARCON

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

Processo Licitatório Nº 032/2019, Tendo Em Vista O Que Consta Dos Autos Do Processo De
Licitação Realizado Na Modalidade De Tomada De Preços Nº 003/2019, E Resultados
Apresentados Pela Comissão Permanente De Licitação, Homologo O Presente Certame Para
Todos Os Efeitos Previstos Em Lei. O Objeto Do Processo Licitatório É: Reforma Predial,
Construção De Garagem E Calçamento Da Unidade Básica De Saúde Dorico Pereira De
Araújo.

Novo Mundo-MT, 4 de outubro de 2019.
ANTONIO MAFINI

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2019

A Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT, através da Chefe do Departamento
de Licitação e Contratos, Instituída pela Portaria n° 445/2019, de 19 de Agosto de 2019, de
acordo com a Lei n° 8.666/93 e as alterações que a sucederam, torna público que fará
realizar a licitação a seguir caracterizada: Modalidade: TOMADA DE PREÇO. Objeto.
Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em
construção civil para execução da obra de engenharia com vista à seleção "Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica e drenagem
profunda do bairro Jardim Morumbi (1º Etapa), Conforme Contrato De Repasse Mdr
829908/2016 - Operação 1031839-27". Data da Abertura: Dia 24/10/2019 ÀS 09hrs30min.
Data de Cadastramento e Atualização de Cadastro das Empresas: Do Dia 08/10/2019 a
18/10/2019. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na sede da
Prefeitura Municipal de Pedra Preta, sito Av. Fernando Correa da Costa, 940, Centro, no
horário de expediente (13h00min às 17h00min). Maiores informações poderão ser obtidas
pelo e-mail licitacao@pedrapreta.mt.gov.br, junto à Comissão Permanente de Licitação.

Pedra Preta-MT, 4 de outubro de 2019.
PAULA CRISTIANE MORAES PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019

A Prefeitura Municipal de PORTO ESTRELA/MT, faz saber aos interessados que
se encontra aberto o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor
preço por Item, com a finalidade de selecionar a melhor proposta, para futuro e eventual
fornecimento de Marmitex e Comida por Quilo, visando atender as demandas das
Secretarias Municipais de Porto Estrela - MT, acontecerá no dia 18 de outubro de 2019, às
09:00h, o edital completo, suas alterações e demais informações poderão ser obtido por
meio do endereço eletrônico: www.portoestrela.mt.gov.br, ou através do Departamento de
Licitações desta prefeitura, no horário de funcionamento das 07:00 às 11:00 hs e das 13:00
às 17:00 hs.

Porto Estrela-MT, 4 de outubro de 2019.
VINÍCIUS IGNACIO DE BORJA SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RESULTADOS DE JULGAMENTOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS Tomada de Preços nº 021/2019 Processo nº
795/2019 A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 633/2019,
através de sua presidente, torna público e para conhecimento dos licitantes e a quem mais
interessar que, após o exame das propostas apresentadas e adotado o critério de
julgamento prescrito no Edital, a Comissão de Licitações decide por: I. CLASSIFICAR: 1º
lugar VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, com valor total de R$
2.047.987,69 (dois milhões quarenta e sete mil novecentos oitenta e sete reais e sessenta
e nove centavos); 2º lugar BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com valor total de
R$ 2.138.885,94 (dois milhões cento e trinta e oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais
e noventa e quatro centavos); 3° lugar ALPHA CONSTRUTORA EIRELI com valor total de R$
2.166.362,26 (dois milhões cento e sessenta e seis mil trezentos e sessenta e dois reais e
vinte e seis centavos); 4° lugar A.I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI- EPP com
valor total de R$ 2.197.700,37 (dois milhões cento e noventa e sete mil setecentos reais e
trinta e sete centavos). II. DESCLASSIFICAR JR. OBRAS SERVIÇOS E CONTRUÇÕES ERELI- EPP;
ASFALTOPAV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA- EPP; SERVIPAV - SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI - EPP e GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E
CONSULTORIA LTDA III. FIXAR prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos,
nos termos do artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei Federal n° 8.666/93. Tudo em
conformidade com a decisão circunstanciada e lavrada em ata que se encontra inserta no
respectivo processo licitatório.

TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS Tomada de Preços nº 024/2019 Processo nº
1633/2019 A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 633/2019,
através de sua presidente, torna público e para conhecimento dos licitantes e a quem mais
interessar que, na data de 04/10/2019 ás 08h40min, após o exame das propostas
apresentadas no pleito e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, a Comissão
de Licitações decide por: IV. CLASSIFICAR em primeiro lugar a proposta da CCL
CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI - ME, com valor total de R$ 380.562,31 (trezentos e
oitenta mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos). V. DESCLASSIFICAR
a licitante: KC CARDOSO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME. VI. FIXAR prazo de 05 (cinco) dias

úteis para interposição de recursos, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei
Federal n° 8.666/93. Tudo em conformidade com a decisão circunstanciada e lavrada em
ata que se encontra inserta no respectivo processo licitatório.

Primavera do Leste-MT, 4 de outubro de 2019.
MARISTELA CRISTINA SOUZA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019

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 para registro de
preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos para reforma de imóveis
visando atender às secretarias deste município, 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, menu: Empresa
opção: Licitações, bem como no sítio: http://bll.org.br/, ou no endereço: Avenida Duque de
Caxias, n.º 1.000, Bairro Vila Aurora, Rondonópolis-MT, CEP: 78.740-022, Prefeitura
Municipal de Rondonópolis-MT, Secretaria de Administração, Departamento de Compras,
horário das 12h00min às 18h00min, telefone para contato (66) 3411-5741, Abertura das
Propostas: 22/10/2019 às 09h30min (horário de Brasília) em sessão pública no endereço
eletrônico: http://bll.org.br/, nos termos do Edital e seus anexos. Portanto, as propostas
serão recebidas e processadas exclusivamente por meio eletrônico.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019

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 para aquisição de
equipamentos de informática, bem como o serviço de instalação desses equipamentos, da
secretaria municipal de administração, 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, menu: Empresa
opção: Licitações, bem como no sítio: http://bll.org.br/, ou no endereço: Avenida Duque de
Caxias, nº 1.000, Bairro Vila Aurora, Rondonópolis-MT, CEP: 78.740-022, Prefeitura
Municipal de Rondonópolis-MT, Secretaria de Administração, Departamento de Compras,
horário das 12h00min às 18h00min, telefone para contato (66) 3411-5741, Abertura das
Propostas: 23/10/2019 às 09h30min (horário de Brasília) em sessão pública no endereço
eletrônico: http://bll.org.br/, nos termos do Edital e seus anexos. Portanto, as propostas
serão recebidas e processadas exclusivamente por meio eletrônico.

Rondonópolis-MT, 4 de outubro de 2019.
JOSÉ EDUARDO DE SOUZA SIQUEIRA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019

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 para registro de
preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos para reforma de imóveis
visando atender às secretarias deste município, 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, menu: Empresa
opção: Licitações, bem como no sítio: http://bll.org.br/, ou no endereço: Avenida Duque de
Caxias, n.º 1.000, Bairro Vila Aurora, Rondonópolis-MT, CEP: 78.740-022, Prefeitura
Municipal de Rondonópolis-MT, Secretaria de Administração, Departamento de Compras,
horário das 12h00min às 18h00min, telefone para contato (66) 3411-5741, Abertura das
Propostas: 22/10/2019 às 09h30min (horário de Brasília) em sessão pública no endereço
eletrônico: http://bll.org.br/, nos termos do Edital e seus anexos. Portanto, as propostas
serão recebidas e processadas exclusivamente por meio eletrônico.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019

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 para aquisição de
equipamentos de informática, bem como o serviço de instalação desses equipamentos, da
secretaria municipal de administração, 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, menu: Empresa
opção: Licitações, bem como no sítio: http://bll.org.br/, ou no endereço: Avenida Duque de
Caxias, nº 1.000, Bairro Vila Aurora, Rondonópolis-MT, CEP: 78.740-022, Prefeitura
Municipal de Rondonópolis-MT, Secretaria de Administração, Departamento de Compras,
horário das 12h00min às 18h00min, telefone para contato (66) 3411-5741, Abertura das
Propostas: 23/10/2019 às 09h30min (horário de Brasília) em sessão pública no endereço
eletrônico: http://bll.org.br/, nos termos do Edital e seus anexos. Portanto, as propostas
serão recebidas e processadas exclusivamente por meio eletrônico.

Rondonópolis-MT, 4 de outubro de 2019
JOSÉ EDUARDO DE SOUZA SIQUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2019

MENOR PREÇO POR ITEM
Processo nº 622808/2019. Objeto Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de
Moletons, Calças, Camisetas, Bermudas, Bonés, Jalecos, Coletes, Sapatos e Meias, para
atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT. A
realização está prevista para o dia 22 de outubro de 2019, às 10h00min (horário Brasília -

DF). O Edital completo está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de
Várzea Grande, - Superintendência de Licitações, gratuitamente a ser disponibilizado
através de mídia gravada em dispositivo do interessado ou em download nos seguintes
sites: www.bllcompras.org.br e www.varzeagrande.mt.gov.br

Várzea Grande-MT, 4 de outubro de 2019.
PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA

Secretário de Administração

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2019

Processo nº 613289/2019. Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de medicamentos
em caráter de urgência para atender as necessidades da rede da Secretaria Municipal de
Saúde de Várzea Grande-MT. em nome das empresas DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
- CNPJ: 26.792.580/0001-90, com valor de R$ 104.797,50 (cento e quatro mil setecentos e
noventa e sete reais e cinquenta centavos); FAMA DISTRIBUIDORA - CNPJ:
03.250.803/0001-92, com valor de R$ 384.590,00 (trezentos e oitenta e quatro mil
quinhentos e noventa reais); COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPTIALARES - CNPJ:
36.325.157/0001-34, com valor de R$ 101.149,50 (cento e um mil cento e quarenta e nove
reais e cinquenta centavos); ABL ANBIÓTICOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.439.635/0004-56,
com valor de R$ 227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais) E CENTRO OESTE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 02.683.235/0001-50, com o
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