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GURANÇA LTDA ME e TREINA MAIS TREINAMENTOS LTDA
ME OBJETO: Contratação de Empresa especializada para o serviço
de instalação e recarga de extintores de incêndio, bem como, Trei-
namento de Brigada de Incêndio para diversas Unidades Escolares do
Município de Colíder-MT, com fornecimento de materiais e mão de
obra, conforme especificações e condições constantes no Termo de
Referência.

PREGÃO PRESENCIAL No- 73/2015

RESULTADO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: PRE-
GAO PRESENCIAL Nº. 073/2015. PROCESSO Nº.
0 9 4 / 2 0 1 5 / C P L / P P.

A Equipe de Pregoeiro da Prefeitura Municipal de COLI-
DER - MT COMUNICA através deste, conforme Edital devidamente
publicado, referente ao Pregão Presencial acima citada, cuja abertura
deu-se em 05 de Novembro de 2015, onde se consagrou vencedor dos
itens licitados pela Empresa: V. L. DE OLIVEIRA ANTUNES SI-
MONE. OBJETO: Aquisição de Madeira de Lei Serrada em Pran-
chas, para serem utilizadas pela Secretaria de Infra-Estrutura, do Mu-
nicípio de Colíder-MT.

Colider - MT, 5 de novembro de 2015.
EDIVALDO MOREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL
CARNEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL Nº 2/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/2015.
A Prefeitura de General Carneiro torna público para co-

nhecimento dos interessados que nos termos da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, estará realizando licitação na
modalidade RDC Regime Diferenciado de Contratações, para Cons-
trução de Pontes de concreto, em General Carneiro - MT. A abertura
das propostas será realizada em 18/11/2015, às 09:00 horas horário de
Mato Grosso, na sala do Centro Comunitário, prédio da assistência
social, com sede na Av. Fernando Correa da Costa, s/n°, centro -
General Carneiro. Mais informações poderão ser obtidas com o Se-
cretário da Comissão pelo telefone (66) 3416-1215. Os interessados
poderão retirar o Edital completo, na sede da Prefeitura Municipal, ou
pelo site www.generalcarneiro.mt.gov.br.

General Carneiro - MT, 26 de outubro de 2015.
RENATA CRISTINA DO CARMO PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRENCIA Nº 1/2015

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas
atribuições que lhe confere a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de
1993 e 8.883 de 08 de junho de 1994, torna publico que sagrou-se
vencedora a empresa Material Forte Incorporadora Ltda, no valor
total de R$ 1.867.474,04 (Hum milhão, oitocentos e sessenta e sete
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quatro centavos).

Juína, 9 de novembro de 2015.
JHONI MICHAEL FREISLEBEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 23/2015

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 23/2015,
cujo objeto é a Seleção de melhor proposta objetivando o registro de
preços para Contratação de Empresa Especializada para realização de
Serviços de Próteses Dentarias conforme as necessidades da Secre-
taria Municipal de Saúde do município de Nova Guarita - MT, tudo
em conformidade com as características técnicas e quantitativos des-
critos 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 23/11/2015, às 08:30

horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Pre-
feitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N°
30, em Nova Guarita - MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou
através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formu-
lário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o
departamento de Licitações através do fone/fax (66) 3574-1404.

Nova Guarita - MT, 6 de novembro de 2015.
SIMONE SANTOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA
SERRA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No- 9/2015

Processo Nº 049/2015.
Objeto: contratação de empresa para concluir a obra de pavimentação
asfáltica e drenagem superficial de águas pluviais na av. santo angelo,
rua rio manso e rua projetada, loc. no bairro centro e nossa senhora
aparecida, no município de planalto da serra-mt, com recursos oriun-
dos do contrato de repasse Nº 723321/2009/ministério do turismo/cai-
xa.favorecido: Fernando pereira da rocha epp, cnpj nº
08.314.292/0001-49, representada pelo Sr. Fernando Pereira da Ro-
cha, CPF: 880.381.731-04.Valor R$: 100.174,26 (Cem mil cento e
setenta e quatro reais e vinte e seis centavos).período/prazo de exe-
cução: 90 (Noventa) dias.fundamento legal: Artigo 24, Inciso V, da
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.Ratifico a presente dispensa
de licitação nos termos do Art. 26 da Lei nº 8.666/93, e alterações
posteriores, e de conformidade com o parecer jurídico e justificativa
anexos.

Planalto da Serra-MT, 9 de novembro de 2015.
ANGELINA BENEDITA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 39/2015

A Prefeitura de Poxoréu, torna público para conhecimento
dos interessados que nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002,
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
Lei 123/2006 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 003/2014,
de 02 de janeiro de 2014, estará realizando licitação na modalidade
Pregão Presencial tipo Maior Oferta para contratação de instituição
financeira para prestação de serviços de pagamento da folha de sa-
lário dos servidores ativos, efetivos, contratados, comissionados, ina-
tivos e pensionistas da Prefeitura de Poxoréu e concessão de crédito
consignado em folha de pagamento, em conformidade com as con-
dições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, nos
termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993,
demais normas vigentes à matéria e pelas condições estabelecidas no
Edital e seus anexos. A abertura dos envelopes será realizada em
23/11/2015 a partir das 08:00hs, na sala de licitação da prefeitura de
Poxoréu. O edital completo deverá ser adquirido somente pelo site
www.poxoreu.mt.gov.br, a licitante interessada deverá entregar o re-
cibo de retirada do edital, pessoalmente ou encaminha-lo para o e-
mail licitacao@poxoreu.mt.gov.br, o não envio do recibo exime a
CPL de qualquer responsabilidade de informações suplementares.

Poxoréu-MT, 6 de novembro de 2015.
ALESSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 4/2015

Objeto Alienação de Bens Imóveis.
A Prefeitura Municipal de Rondonópolis - MT, torna público

para o conhecimento dos interessados, que por ordem do Exmo. Sr.
Prefeito Rondonópolis/MT realizará às 09:00 do dia 11/11/2015, na
Sala de Licitações do Paço municipal da Prefeitura Municipal de
Rondonópolis, localizada na Av. Duque de Caxias, 526, Vila Aurora,
o Leilão nº 4/2015, dos seguintes lotes de terreno: Lote 01) Matrícula
111.702. Uma área de terreno para construção com 2.077,55 m2,
caracterizada como lote n. 01 da quadra n. 02, localizada no lo-
teamento denominado Setor Rodoviária, zona urbana desta cidade,
dentro dos seguintes limites, medidas e confrontações: Frente para a
Área A - futura rua 01, medindo 35,56 metros; fundos para a rua
Tomaz Antonio Gonzaga, medindo 34,38 metros; lado direito para a
Área D - futura avenida 01, medindo 60,60 metros; lado esquerdo
para o lote n. 02, medindo 58,31 metros. Infraestrutura: Com pa-
vimentação, rede de água e rede elétrica; sem rede de esgoto. Valor
Mínimo de Lance: de acordo com o laudo de avaliação 68/2015: R$
373.959,00 (trezentos e setenta e três mil novecentos e cinquenta e
nove reais). Lote 02) Matrícula 111.703. Uma área de terreno para
construção com 2.832,81 m2, caracterizada como lote n. 02 da quadra
n. 02, localizada no loteamento denominado Setor Rodoviária, zona
urbana desta cidade, dentro dos seguintes limites, medidas e con-
frontações: Frente para a Área A - futura rua 01, medindo 50,00
metros; fundos para a rua Tomaz Antonio Gonzaga, medindo 50,11
metros; lado direito para o lote nº 01, medindo 58,31 metros; lado
esquerdo para o lote n. 03, medindo 55,00 metros. Infraestrutura:
Com pavimentação, rede de água e rede elétrica; sem rede de esgoto.
Valor Mínimo de Lance: de acordo com o laudo de avaliação
69/2015: R$ 509.896,38 (quinhentos e nove mil oitocentos e noventa
e seis mil e trinta e oito centavos). Lote 03) Matrícula 111.704. Uma
área de terreno para construção com 2.666,96 m2, caracterizada como
lote n. 03 da quadra n. 02, localizada no loteamento denominado
Setor Rodoviária, zona urbana desta cidade, dentro dos seguintes
limites, medidas e confrontações: Frente para a Área A - futura rua
01, medindo 50,00 metros; fundos para a rua Tomaz Antonio Gon-
zaga, medindo 50,11 metros; lado direito para o lote nº 02, medindo
55,00 metros; lado esquerdo para o lote n. 04, medindo 51,68 metros.
Infraestrutura: Com pavimentação, rede de água e rede elétrica; sem
rede de esgoto. Valor Mínimo de Lance: de acordo com o laudo de
avaliação 70/2015: 480.058,08 (quatrocentos e oitenta mil e cinquenta

e oito reais e oito centavos). Lote 04) Matrícula 111.705. Uma área de
terreno para construção com 2.501,12 m2, caracterizada como lote n.
04 da quadra n. 02, localizada no loteamento denominado Setor
Rodoviária, zona urbana desta cidade, dentro dos seguintes limites,
medidas e confrontações: Frente para a Área A - futura rua 01,
medindo 50,00 metros; fundos para a rua Tomaz Antonio Gonzaga,
medindo 50,11 metros; lado direito para o lote nº 03, medindo 51,68
metros; lado esquerdo para o lote n. 05, medindo 48,36 metros.
Infraestrutura: Com pavimentação, rede de água e rede elétrica; sem
rede de esgoto. Valor Mínimo de Lance: de acordo com o laudo de
avaliação 1/2015: R$ 450.201,60 (quatrocentos e cinquenta mil du-
zentos e um reais e sessenta centavos). Lote 05) Matrícula 111.706.
Uma área de terreno para construção com 2.335,27 m2, caracterizada
como lote n. 05 da quadra n. 02, localizada no loteamento deno-
minado Setor Rodoviária, zona urbana desta cidade, dentro dos se-
guintes limites, medidas e confrontações: Frente para a Área A -
futura rua 01, medindo 50,00 metros; fundos para a rua Tomaz An-
tonio Gonzaga, medindo 50,11 metros; lado direito para o lote nº 04,
medindo 48,36 metros; lado esquerdo para o lote n. 06, medindo
45,05 metros. Infraestrutura: Com pavimentação, rede de água e rede
elétrica; sem rede de esgoto. Valor Mínimo de Lance: de acordo com
o laudo de avaliação 72/2015: R$ 420.348,60 (quatrocentos e vinte
mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos). Lote 06)
Matrícula 111.707. Uma área de terreno para construção com
2.169,49 m2, caracterizada como lote n. 06 da quadra n. 02, lo-
calizada no loteamento denominado Setor Rodoviária, zona urbana
desta cidade, dentro dos seguintes limites, medidas e confrontações:
Frente para a Área A - futura rua 01, medindo 50,00 metros; fundos
para a rua Tomaz Antonio Gonzaga, medindo 50,11 metros; lado
direito para o lote nº 05, medindo 45,05 metros; lado esquerdo para o
lote n. 07, medindo 41,73 metros. Infraestrutura: Com pavimentação,
rede de água e rede elétrica; sem rede de esgoto. Valor Mínimo de
Lance: de acordo com o laudo de avaliação 73/2015: R$ 390.508,20
(trezentos e noventa mil quinhentos e oito reais e vinte centavos).
Lote 07) Matrícula 111.708. Uma área de terreno para construção
com 2.003,58 m2, caracterizada como lote n. 07 da quadra n. 02,
localizada no loteamento denominado Setor Rodoviária, zona urbana
desta cidade, dentro dos seguintes limites, medidas e confrontações:
Frente para a Área A - futura rua 01, medindo 50,00 metros; fundos
para a rua Tomaz Antonio Gonzaga, medindo 50,11 metros; lado
direito para o lote nº 06, medindo 41,73 metros; lado esquerdo para o
lote n. 08, medindo 38,42 metros. Infraestrutura: Com pavimentação,
rede de água e rede elétrica; sem rede de esgoto. Valor Mínimo de
Lance: de acordo com o laudo de avaliação74/2015: R$ 360.644,40
(trezentos e sessenta mil seiscentos e quarenta e quatro reais e qua-
renta centavos). Lote 08) Matrícula 111.709. Uma área de terreno
para construção com 1.435,67 m2, caracterizada como lote n. 08 da
quadra n. 02, localizada no loteamento denominado Setor Rodoviária,
zona urbana desta cidade, dentro dos seguintes limites, medidas e
confrontações: Frente para a Área A - futura rua 01, medindo 37,47
metros; fundos para a rua Tomaz Antonio Gonzaga, medindo 39,95
metros; lado direito para o lote nº 07, medindo 38,42 metros; lado
esquerdo para a Área B - futura rua 02, medindo 35,85, metros.
Infraestrutura: Com pavimentação, rede de água e rede elétrica; sem
rede de esgoto. Valor Mínimo de Lance: de acordo com o laudo de
avaliação 75/2015: R$ 258.420,60 (duzentos e cinquenta e oito mil
quatrocentos e vinte reais e sessenta centavos). O pagamento do bem
alienado, correspondente a 100% (cem por cento) do preço mínimo
fixado, será feito de forma á vista, sendo efetuado um pagamento no
valor correspondente a 10% (dez por cento) após a arrematação, e o
restante em 10 (dez) parcelas quando da assinatura do contrato. O
valor mínimo de lance estão dentro dos limites, medidas e con-
frontações, estabelecido na respectiva matrícula e conforme laudos de
avaliação da comissão de bens imóveis, nomeada pela Portaria nº
14.023/2013. Os terrenos estão registrado no 1º Tabelionato e Re-
gistro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, e, a venda do
respectivo será para quem der o maior lance, conforme detalhamento
no Edital. Os interessados poderão obter melhores esclarecimentos no
Departamento de Compras, desta Prefeitura, conforme endereço su-
pramencionado, no horário das 12:00 às 18:00 horas, e retirar o edital
no setor de licitação ou solicitar através do e-mail licitacaorondo-
nopolis@hotmail.com, ou ainda, retirar no site www.rondonopo-
l i s . m t . g o v. b r.

Rondonópolis - MT, 9 de novembro de 2015
ADNAN JOSE ZAGATTO RIBEIRO

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2015

OBJETO: Seleção de melhor proposta objetivando a contratação de
Empresa Especializada para prestação de serviços na Execução de
obras de "Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Vias Públicas na
Rua Celcino Pereira" (esquina com Avenida Pedro Pedrossian, es-
quina com a Rua Mato Grosso e esquina com a Rua Minas Gerais),
sendo 1.590,94 m² de Regularização do Subleito e 1.402,30 m² de
Revestimento Asfáltico, no município de Salto do Céu - MT, con-
forme Projeto Básico, Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo,
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e BDI em ane-
xo e conforme Convite 015/2015. PERÍODO: 22/10/2015 à
22/02/2016. VALOR: R$ 107.296,64 (cento e sete mil e duzentos e
noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos). CONTRATADA:
NS CONSTRUTORA LTA-ME CNPJ: 14.039.081/0001-48
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