
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1ª RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO EDITAL PREGÃO

PRESENCIAL Nº 17/2020.

I - DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA QUE SERÁ CO-
LOCADO NO CAMPO SOCIETY DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS
PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO PADRE JOSIMO E AS-
SENTAMENTO MARCIO PEREIRA, conforme especificado no Termo
de Referência em Anexo I.

ONDE SE LÊ

8.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e
de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (CFB, Art. 7o, inciso XXXIII, c/
c a Lei Federal n. 9.854/99), conforme anexo VII.

b) Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para li-
citar ou contratar com a administração, conforme modelo sugerido no Ane-
xo V.

LEIA-SE

8.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

O licitante deverá apresentar o certificado de inscrição da empresa no re-
nasem (Registro Nacional de Sementes e mudas)junto ao Mapa (ministé-
rio da agricultura pecuária e abastecimento ), conforme a Lei nº 10.711/
2003 de 05 de agosto.

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados, Con-
siderando essa alteração referente a as exigência a comissão achou por
bem PRORROGAR COM NOVA DATA , dando as empresas a oportuni-
dade de providenciar o referido documento item 8.4.

NOVA DATA 02 DE JUNHO DE 2020, ÁS 13:30 HORAS

Na forma (presencial) na sala de licitações da prefeitura Municipal de São
Jose do Povo-MT,

Maiores informações: site da prefeitura, www.saojosedopovo.mt.gov.br.
Portal transparência SOLICITAR pelo e-mail, licitacao2019sjp@gmail.
com qualquer duvida em relação ao edital entrar em contato através dos
telefone, (66) 34941137, ou vir pessoalmente no horário de expediente das
12h00min horas as 18h00min horas de segunda e sexta feira

SÃO JOSE DO POVO-MT, 20 de Maio de 2020.

MARIA IRANDI DUARTE

Presidente Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREVIQUAM
EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 04/2020

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 04/2020

DATA: 20/05/2020

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT.

CONTRATADA: P. H. DA C. FERREIRA ASSESSORIA PÚBLICA – ME.

CNPJ: 09.517.508/0001-36

OBJETO: REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO –
CENSO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS.

ALTERAÇÃO DE PRAZO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO ATÉ 31/12/2020.

São José dos Quatro Marcos, 20 de Maio de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Nº 33/2020, firmado em 18/05/2020. Signatários: pela
CONTRATANTE, Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-
MT e, pelo CONTRATADO, Sr. ENÉIAS VIDOTI; Objeto: Prestação de
serviços de fiscalização na área de engenharia para realização de fiscali-
zação de obras de engenharia em andamento da prefeitura municipal; Vi-
gência: 08 meses; Valor Global Estimado: R$ 49.600,00; Fiscal de Con-
trato: Antônio Carlos Mariano Santiago.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TERMO DE ADITIVO 026 - CONTRATO 002-2019

TERMO DE ADITIVO
ENTIDADE
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT
TERMO DE
ADITIVO ÓRGÃO UNIDADE ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATADO (A)026

VALÉRIA DA SILVA FERREIRA

DATA INÍCIO VALOR MEN-
SAL DOTAÇÃO

18/02/2019 03/11/
2020 2.669,93 3.1.90.04.00-CONT. T. DETER-

MINADO.
OBJETO RESUMIDO DO ADITIVO
Clausula quarta: O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERIO-
DO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019 A 03 DE NOVEMBRO DE 2020, POR MO-
TIVO DE QUE A MESMA SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE
DE 180 DIAS, SENDO EXTINTO NO SEU PRAZO, INDEPENDENTE DE
QUAISQUER INTERRUPÇÕES OU SUSPENSÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA

CONTABILIDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 -

RGF 1º QUAD 2020 E REVISÃO DO PPA PARA 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA

nº 002/2020.

O Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, Estado de Mato grosso, aten-
dendo o disposto na Constituição Federal, no art. 48 da Lei Complementar
nº 101/2000, torna público que fará realizar, na data, horário e local abai-
xo especificado AUDIÊNCIAPÚBLICA, com o objetivo de DEMONSTRAR
E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRI-
MESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020, E REVISAR A LEI DO PLANO PLU-
RIANUAL – PPA (2018-2021) para o processo de tomada de decisões no
âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como proporcionar aos cida-
dãos a oportunidade de encaminhar sugestões e opiniões sobre o tema.

PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À AUDIÊNCIA PÚBLICA 002/2020

Objetivo: Apresentar e avaliar dados do cumprimento das metas fis-
cais e consultar a população para a revisão do PPA – de forma on-
line.

Local: Link será disponibilizado no site da prefeitura. Posteriormente, será
publicada a gravação no youtube e facebook deste ente.

1) Data: 28/05/2019

2) Horas: 17:00

3) Normas:

a) Será apresentado pelo Setor de Contabilidade;

b) Respeitando as medidas preventivas que a prefeitura tem tomado para
evitar a propagação do coronavírus, a audiência será realizada de forma
on-line. As solicitações de esclarecimentos sobre a matéria, formuladas
durante ou após o encontro, serão elucidadas em bloco por área (saúde,
educação, infraestrutura, gestão social, desenvolvimento econômico, ad-
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ministração e finanças, etc) até o prazo final de preenchimento do questi-
onário eletrônico, disponibilizado no portal.

4) AGENDA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

HORARIO PROGRAMAÇÃO
17 horas Publicação do vídeo
17:05 às
17:30

Explanação sobre o cumprimento das metas fiscais e pro-
posta de revisão do PPA

17:35 às
17:55

Pronunciamento dos presentes por e-mail, telefone, questio-
nário eletrônico

Dia: 05/06/
2020

Publicação das respostas e pedidos de esclarecimentos se
existentes

São Pedro da Cipa, 20 de maio de 2020.

ALEXANDRE RUSSI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 012/2020

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2020

SABOR CAMPEIRO COM. DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 04.636.985/0001-05, estabelecida Av. Antonio Ferreira Sobrinho,
nº 1245, Bairro Centro, Cidade de Jaciara/ MT, CEP: 78820-000, neste ato
representada pelo Senhor Solimar de Souza Lima, portadora do RG nº.
13192914 SSP/MT e CPF nº. 931.732.881-49

Venceu todos os itens, certame cujo objeto “REGISTRO DE PREÇOS PA-
RA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICA-
ÇÃO (PAES, BISCOITOS E SALGADOS) PARA ATENDIMENTO A TO-
DAS AS SECRETARIAS”.

O valor total registrado foi R$ 213.866,00 (duzentos e treze mil oitocen-
tos e sessenta e seis reais).

Conforme mapa de apuração. Assinatura: 19/05/2020. Vigência: 12 me-
ses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT.

FABIANA NUNES RUIZ SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

DECRETO Nº 022/2020.

DECRETO Nº. 022/2020

DE 19 DE MAIO DE 2020.

“CONSOLIDA, ESTABELECE E FIXA CRITÉRIOS PARA PREVENÇÃO
AO CONTÁGIO PELA CORONAVÍRUS COVID19, NO ÂMBITO DA DO
SETOR PRIVADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE
SERRA NOVA DOURADA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ OCIMAR GOMES DA SILVA AGUIAR, Prefeito Municipal de Serra
Nova Dourada, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, que o artigo 196 da Constituição Federal reconhece
a saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário ás ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDO, o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde
de uma pandemia de COVID-19 (CoronaVírus);

CONSIDERANDO, a necessidade de elaboração de plano de ações de
prevenção e combate á pandemia de COVID-19, com vistas a acompanhar
e auxiliar os respectivos casos suspeitos e confirmados no âmbito de Mato
Grosso;

CONSIDERANDO, que a atual situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos á
saúde pública, a fim de

evitar a disseminação do COVID-19 à necessidade de elaboração de pla-
no de ações de prevenção e combate á pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO, as recomendações emanadas da Organização Mundi-
al de Saúde para que os países redobrem o comprometimento contra a
pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO, o comprometimento da atual gestão com o bem estar
e saúde de toda população;

CONSIDERANDO, que o município de Serra Nova Dourada/MT deve pau-
tar suas ações buscando o enfrentamento ao COVID-19 de forma estraté-
gica, com atuação, sobretudo, preventiva;

CONSIDERANDO, que uma gestão humanizada deve auxiliar população
acerca da pandemia decorrente da CoronaVírus (COVID-19) de caráter
global,

CONSIDERANDO, a Lei Federal 13.979 de 06/02/2020, que dispõe sobre
as medidas para o enfrentamento da emergência da saúde pública, de im-
portância internacional decorrente do CoronaVírus,

CONSIDERANDO, a Lei Estadual 11.110 de 22/04/2020, que dispõe so-
bre a obrigatoriedade do uso das máscaras como medida não farmacoló-
gica para evitar a disseminação do novo CoronaVírus,

CONSIDERANDO, o Decreto 465 de 27/04/2020 que regulamenta a Lei
Estadual 11.110 de 22/04/2020,

CONSIDERANDO, ainda o estado de calamidade publica em âmbito fede-
ral reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal nº 6 de 20 de março de
2020,

DECRETA:

Artigo 1º - Este Decreto consolida, estabelece e fixa critérios para adoção
de medidas em caráter temporário de prevenção e enfretamento da propa-
gação decorrente da CoronaVírus (COVID-19) no âmbito do Município de
Serra Nova Dourada - MT.

Artigo 2º - Para evitar a propagação da pandemia decorrente da Corona
Vírus (COVID-19) no âmbito deste Município de Serra Nova Dourada/MT,
por meio de seus órgãos e entidades, atuará de forma interligada com os
demais órgãos competentes nas

esferas estadual e federal, tendo como parâmetro o Decreto Estadual nº
462 de 22 de abril 2020.

Artigo 3º No âmbito do setor privado do Município de Serra Nova Dourada
- MT continuam suspensos todos e quaisquer eventos, em ambientes fe-
chados ou

abertos, tais como: feiras, audiências, festas, cultos religiosos, missas en-
tre outros que provoquem aglomerações de pessoas dentre outras.

Artigo 4º - Fica proibida a permanência de pessoas nos seguintes estabe-
lecimentos: bares, sorveterias, lanchonetes, restaurantes, vendedores am-
bulantes, igrejas, templos, casas de orações, sendo permitida somente a
busca de produtos, evitando com isso, aglomerações de pessoas, ficando
proibida também a realização de eventos como: shows, som ao vivo, pa-
lestras e reuniões, etc.

§ 1º - Em caso de descumprimento será suspenso o Alvará de imediato.

§ 2º - Fica proibida a entrada de pessoas em locais públicos e privados
sem o uso da MASCÁRA, conforme a LEI ESTADUAL 11.110 DE 22 DE
ABRIL DE 2020. O descumprimento ensejará aplicação de multa de R$
80,00 (oitenta reais) ao estabelecimento por pessoa conforme a descrição
da LEI, regulamentada pelo Decreto 465 27/04/2020.

Artigo 5º - Os comércios locais, correspondentes bancários, postos dos
correios, casas lotéricas, entre outros em que aja grande fluxo,
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ATA DE AUDIÊNCIA PÚLICA DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2020 – 

RGF (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL) E REVISÃO DO PPA PARA 2021 

 

     Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte), às 17 

(dezessete) horas, nos canais de comunicação da Prefeitura de São Pedro da Cipa, deu-

se início a Audiência Pública sobre o RGF para demonstração e avaliação do 

cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2020, em 

cumprimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

     A abertura foi realizada pelo Senhor contador, Thales Augusto de Araújo Schmitz, 

que agradeceu a presença dos participantes (on-line) e destacou a importância do tema a 

ser apresentado.  

     Após as formalidades iniciais foi declarada aberta a audiência pública para 

apresentação dos dados referentes à gestão fiscal e revisão do PPA para 2021. 

     O contador utilizou relatórios contábeis extraídos do sistema Fiorilli para apresentar 

os dados.  

     Destacam-se os principais: 36,31% em Educação; 14,88% em Saúde; 42,91% em 

Despesa com Pessoal.  

     Além disso, o município estimou inicialmente uma receita de R$ 17.007.749,20 

(dezessete milhões, sete mil, setecentos e quarenta e nove mil reais e vinte centavos). 

Desse montante já foi arrecadado R$ 5.371.703,85 (cinco milhões trezentos e setenta e 

um, setecentos e três mil e oitenta e cinco). Por conseguinte, a despesa empenhada 

atingiu R$ 5.993.054,87 (cinco milhões novecentos e noventa e três mil cinquenta e 

quatro e oitenta e sete centavos). Portanto, o ente apresentou déficit orçamentário no 

período de R$ 621.351,02 (seiscentos e vinte e um mil trezentos e cinquenta e um e dois 

centavos).  

     Para além dos dados acima, também foi explanado sobre as metas de resultado 

primário e nominal e proposta de atualização do Plano Plurianual (PPA) para o 

exercício de 2021. 



     Concluindo, as metas fiscais estabelecidas no orçamento caminham para seu 

cumprimento até o final do exercício. Ressalvando o controle financeiro-orçamentário 

que terá de ser acompanhado mais detidamente para constatar a realização da receita 

prevista, os demais índices já demonstram atender ao que foi formalizado. 

     Após a explanação sobre referente à parte técnica foi incentivada a consulta ao portal 

da transparência para acompanhamento das metas e fiscalização da entidade pública. 

     Feito os devidos esclarecimentos o contador agradeceu a presença e atenção de todos 

e deu por encerrada a audiência.  

     Eu, Elizabete Martins de Souza – Técnica Contábil – lavrei a presente ata. 

 

     Link: https://www.youtube.com/watch?v=xnaxGypRuBA  


