
�������������	
 ������������������������� !! �� "�����# �� !$%& '( !)%&*
+,-./012,1345-.,125/16.5712/12/./12/184975+/:;,12<=.<1>25./7?18<0/-.<1<=.<1
@0A;,1BC95<-./7D

E45/9F?1GG12<1H/-<50,112<1GIJKD

LMNOPQRSTUQVWOOXUQYZ[\

]<+0<.F05,12<1>=./2,12<1̂<5,1BC95<-.<
]>̂ B_̂`

]>̂ B_̂`

a,C<12,1

B4.4/2,

Ebc_EabH12,1

B4.4/2,
b0,+<==,=

B4.,12<1

d-e0/:;,

<̀0C,12<1>C9/0A,_

d-.<025:;,

B̂fE>gh1

fBi>gh1jB1

B̂̀B

IIkDGlmDmKJnmo opJImk_GIJk

JGopqm 1111JIqJkq

a>r1Edà fB1

g>̂ h]
GJJDIoKDKpKnlG oJqIJl_GIJk

IJopj 1111IGoqj

B̂sfdEg>i>f1

Bcha]h1

fdi>dfh

kpIDlqKDJoJnlG oJomkp_GIJk

IokKj 111IGokj

bhs]BjB1]d̀dh1

jB1tht@1g̀jB

IkDIJIDkpq_IIIJn

qk
ooqpJG_GIJl

JGqlqo 11111nnn

u>ajvmlGJkmvJIw

xyz{|L

x}~|}VL|yLQ�}Q}xVL��Q�}Qyz{|L}xV|�V�|LQ}QR���xVy~L
ui>�davmlGoplvJIw

>]̀Bjh1j>1̂B̀h1�fh]]h1n1bhj>f1>�>Es̀ dth1n1]>Ef>̀BfdB1j>1
>]̀Bjh
j>1dacfB>]̀ fs̀ sfB1>1gh��]̀ dEB1n1]dacfB_̂ D̀
L�yx�
b0,+<==,1-D1qGmG_GIJK1n1EhaEhff�aEdB1b�igdEB1n1>jd̀Bg1-DIJ_GIJKD1
h9�<.,v1E,-.0/./:;,12<1EhaE>]]�h18/0/1/180<=./:;,12,=1=<0�5:,=186975+,=1
2<1+,-=<0�/:;,?10<+48<0/:;,?1C/-4.<-:;,?15C87/-./:;,12<1C<7�,05/=1<1
,8<0/:;,10,2,�5F05/12,=1.0<+�,=12<10,2,�5/=1<=./24/5=?18<7,180/�,12<1pI1
�.05-./�1/-,=?1/1=<A450125=+05C5-/2,=v1gh̀ >1Jv1Bg̀h1BfB�sBdB1n1̀0<+�,=1
2/1f,2,�5/1̂ 1̀JII1n1>�.<-=;,v1JJJ?m1�C�1gh̀ >1Gv1Bg̀B1cghf>]̀B1n1
0̀<+�,=12/=1f,2,�5/=1̂ 1̀pGI1<1̂ 1̀GIK1n1>�.<-=;,v1JKK?GI1�C�1gh̀ >1pv1
B̀a�Bf�1jB1]>ffB1n1̀0<+�,=12/=1f,2,�5/=1̂ 1̀Gok?1̂ 1̀popD1̂ 1̀pqK1<1
^̀ 1oKI1n1>�.<-=;,v1Gpp?GI1�CD11B1]<+0<./05/12<1>=./2,12<1d-e0/<=.04.40/1<1
g,A�=.5+/n]dacfB?1/.0/��=12/1E,C5==;,1>=8<+5/712<1g5+5./:;,1.,0-/186975+,1
34<1J�1E/2<0-,12<1b<0A4-./=1<1f<=8,=./=10<e<0<-.<1/,1<25./71<C1<8�A0/e<1
=<1<-+,-.0/125=8,-��<71-,18,0./712/1]dacfB1�..8v__���D=5-e0/DC.DA,�D90D1
d-e,0C/:�<=1A<0/5=v1.<7<e,-<1-D1�kq�1pkJpnkkJo1<nC/57v14-5/7�=5-e0/DC.DA,�D
90D1E45/9F1GG12<1�/-<50,12<1GIJKD
B̂fEdBa>1bf>t>j>ggh1Esfth
]<+0<.F05/1B2�4-./12<1B2C5-5=.0/:;,1]5=.�C5+/
2/1]<+0<./05/12<1d-e0/<=.04.40/12<1̂/.,1�0,==,D
]B̂ BfB1ifBà 1c>ff>dfB
b0<=52<-.<12/1E,C5==;,1>=8<+5/712<1g5+5./:;,

>]̀Bjh1j>1̂B̀h1�fh]]h1n1bhj>f1>�>Es̀ dth1n1]>Ef>̀BfdB1j>1
>]̀Bjh
j>1dacfB>]̀ fs̀ sfB1>1gh��]̀ dEB1n1]dacfB_̂ D̀
L�yx�Q�}Q}||LVLQz���
b0,+<==,1-D1qGmG_GIJK1n1EhaEhff�aEdB1b�igdEB1n1>jd̀Bg1-DIJ_GIJKD1
h9�<.,v1E,-.0/./:;,12<1EhaE>]]�h18/0/1/180<=./:;,12,=1=<0�5:,=1
86975+,=12<1+,-=<0�/:;,?10<+48<0/:;,?1C/-4.<-:;,?15C87/-./:;,12<1
C<7�,05/=1<1,8<0/:;,10,2,�5F05/12,=1.0<+�,=12<10,2,�5/=1<=./24/5=?18<7,1
80/�,12<1pI1�.05-./�1/-,=?1/1=<A450125=+05C5-/2,=v1gh̀ >1Jv1Bg̀h1BfB�sBdB1
n1̀0<+�,=12/1f,2,�5/1̂ 1̀JII1n1>�.<-=;,v1JJJ?m1�C�1gh̀ >1Gv1Bg̀B1
cghf>]̀B1n1̀0<+�,=12/=1f,2,�5/=1̂ 1̀pGI1<1̂ 1̀GIK1n1>�.<-=;,v1JKK?GI1
�C�1gh̀ >1pv1̀Ba�Bf�1jB1]>ffB1n1̀0<+�,=12/=1f,2,�5/=1̂ 1̀Gok?1̂ 1̀
popD1̂ 1̀pqK1<1̂ 1̀oKI1n1>�.<-=;,v1Gpp?GI1�CD11B1]<+0<./05/12<1>=./2,1
2<1d-e0/<=.04.40/1<1g,A�=.5+/n]dacfB?1/.0/��=12/1E,C5==;,1>=8<+5/712<1
g5+5./:;,1.,0-/186975+,134<1e,510</75�/2/1/1J 1>ffB̀B10<e<0<-.<1/,1<25./71
<C1<8�A0/e<?1/134/71=<1<-+,-.0/125=8,-��<71-,18,0./712/1]dacfB1�..8v__���D
=5-e0/DC.DA,�D90D1d-e,0C/:�<=1A<0/5=v1.<7<e,-<1-D1�kq�1pkJpnkkJo1<nC/57v1
4-5/7�=5-e0/DC.DA,�D90D1E45/9F1GG12<1�/-<50,12<1GIJKD
B̂fEdBa>1bf>t>j>ggh1Esfth
]<+0<.F05/1B2�4-./12<1B2C5-5=.0/:;,1]5=.�C5+/
2/1]<+0<./05/12<1d-e0/<=.04.40/12<1̂/.,1�0,==,D
]B̂ BfB1ifBà 1c>ff>dfB
b0<=52<-.<12/1E,C5==;,1>=8<+5/712<1g5+5./:;,
u>ajvmlGoplvJIw

ui>�davmlGopmvJIw

}¡V|LV�Q��QV}|¢�Q�}Q~�z�£zy�Qz¤�Q��¥¦§̈��©
ª|�~}xx�«Q¬�®©¥§̈��̄
�Y°}V�v1h180<=<-.<1̀<0C,1.<C18,01,9�<.,1,1<=./9<7<+5C<-.,12<18/0+<05/1
<-.0<1/=18/0.<=?1<C10<A5C<12<1C6.4/1+,7/9,0/:;,?1UX±Q²OZMU³XÓMµ¶ZQNXQ
·̧¹º·»¼»½¾¿À¿¹̧Á·¼»?1�5=/-2,1,1e,0-<+5C<-.,12<1+,C94=.��<71n1@7<,1j5<=<71
8/0/1C/-4.<-:;,12<10,2,�5/1>=./24/71-;,18/�5C<-./17,+/75�/2/=1-,=1
75C5.<=1.<005.,05/5=12,11̂4-5+�85,12<1z��LQ¢L|yz�ÂÃ¢VÄÅÆÇÈÆÉÊËÉÌÍÆÎÏÆÅ
-,1.0<+�,v1¢VÃ�¬�Q{¶±QNXQªXOT±X²OWQ�O[ZMWQZ²PQZQªWM²XQUW[OXQWQ|¶WQ
LÐXÑOXÒQ-4C/Q4C/1<�.<-=;,1.,./712<1�Ò̄¥QÓ±Ò1+,-e,0C<187/-,12<1.0/9/7�,?1
34<1e/�18/0.<15-.<A0/-.<12,180<=<-.<1̀<0C,D
�Y|y�LÔÕ}xQ�LxQªL|V}x
ªZOÖÑOZ³WQ×O¶±X¶OWQÃQ�Y|y�LÔÕ}xQ�LQ~�z~}�}zV}QÃQxyz{|L«
LÐTMXZQØµÙQc,0-<+<0Q/,1b0,8,-<-.<1/134/-.5/12<1kIDIII1�]<==<-./1C571
75.0,=�12<1+,C94=.��<71Ú7<,125<=<7?134<12<�<0F1=<01759<0/2,1<C1Ip1�̀0�=�1
8/0+<7/=15A4/5=12<1GIDIII1�t5-.<1C57175.0,=�1+,-e,0C<1C<-+5,-/2,1-,187/-,1
2<1.0/9/7�,�
ªZOÖÑOZ³WQUXÑSMNWQÃQ�Y|y�LÔÕ}xQ��Q~�z�}z}zV}QÃQ¢�zy~�ªy�«
LÐTMXZQØZÙQQ>�<+4./01,1,9�<.,12<=+05.,1-/1E7F4=47/1b05C<50/12<=.<1̀<0C,1
<C1+,-e,0C52/2<1+,C1/=15-e,0C/:�<=12<=+05./=1-,1b7/-,12<1̀0/9/7�,?1
8/0.<15-.<A0/-.<12<=.<15-=.04C<-.,?1/0+/-2,1+,C1,=1+4=.,=1,8<0/+5,-/5=1<1
/2C5-5=.0/.5�,=12<14.575�/:;,12,=1<3458/C<-.,=?1C/345-F05,=1<1,8<0/2,0<=D
��VLÔÛ�Q�|ÔL¢}zVL|yLQ��«1GqJIJDIpKKDpIqpDmmIIDppmIIIIII
{�zV}v1Jpk
yzy~y�«QGG_IJ_GIJK1n1VÜ|¢yz�«QGG_IJ_GIJm
~�z�}z}zV}x«Qx}~|}VL|yLQ�}Q}xVL��Q�}Qyz{|L}xV|�V�|LQ}Q
R���xVy~L

ª|}{}yV�|LQ¢�zy~yªLRQ�}Qz��LQ¢L|yz�ÂÃ¢V

}¡V|LV�Q��QV}|¢�Q�}Q~�z�£zy�Qz¤�Q��®¥§̈��©

ª|�~}xx�«Q®¦®®¥§̈��̄

�Y°}V�v1h180<=<-.<1̀<0C,1.<C18,01,9�<.,1,1<=./9<7<+5C<-.,12<1b/0+<05/1
<-.0<1/=18/0.<=?1<C10<A5C<12<1C6.4/1+,7/9,0/:;,?1=<C1.0/-=e<0�-+5/12<1
ÝÆÉÞÝÇßÇÅËÎÌÎÉÆÊÝßÇÄÅàÊÇÌÎáßÅßÅâßÝÎÆÉÊÍÆÎÏßÅáÆÅÉßÍãÞÇÏäàÆåÅæÅçåÆßÅèÊÆÇÆåÄÅ
8/0/1/9/=.<+5C<-.,12<1C/345-F05,=1,9�<.5�/-2,1/1C/-4.<-:;,12/1f,2,�5/1
>=./24/71-;,18/�5C<-./2/1̂ ǹJkI?1-,=1=<A45-.<=1.0<+�,=v1>-.0�D1̂ ǹJkI_
^̀ nomG1/,1]5.5,1b7/-/7.,1-4C/1<�.<-=;,12<1GGl?om1C?1]5.5,1a,==/1]<-�,0/1
B8/0<+52/1/,1]5.5,1i,/1t5=./1-4C/1<�.<-=;,12<1pIG?pl1C?1]5.5,1i,/1t5=./1
/,1]5.5,1JqI1-4C/1<�.<-=;,12<1GJm?mk1C?1c/�D1�4/8Ú1/,1]5.5,1].0<C<1
�0<A5,1-4C/1<�.<-=;,12<1JDJKI?lI1C?1]5.5,1].0<C<1�0<A5,1dd1/,1]5.5,1l 1
-4C/1<�.<-=;,12<1JDkop?Iq1C?1]5.5,1l 1/,1f5,1E/�41j,+<1-4C/1<�.<-=;,12<1
klp?mo1C?1f5,1E/�41j,+<1/1c/�D1̂,:/1i,-5./1-4C/1<�.<-=;,12<1kDJIl?lk1
C?1c/�D1p1d0C;,=1/1c/�1̂,2<7,1-4C/1<�.<-=;,12<1kDIpq?JI1C?1c/�D1]/-./1
c�1/1c/�D1f5,1B7<A0<1-4C/1<�.<-=;,12<1JDJIp?Kk1C?1c/�D1f5,1B7<A0<1/1
b,-.<1=,90<1,1f5,1B7<A0<1-4C/1<�.<-=;,12<1lDlKl?JI1C?18<0e/�<-2,14C/1
<�.<-=;,1.,./712<1GqDGKJ?pp1C1-,1C4-5+�85,12<1xéWQ°WUPQNWQ|¶WQ~ÐZOWQÃQ
¢V?1+,-e,0C<187/-,12<1.0/9/7�,134<1e/�18/0.<15-.<A0/-.<12,180<=<-.<1̀<0C,D
�Y|y�LÔÕ}xQ�LxQªL|V}x
ªZOÖÑOZ³WQ×O¶±X¶OWQÃQ�Y|y�LÔÕ}xQ�LQ~�z~}�}zV}QÃQxyz{|L«
LÐTMXZQØµÙQc,0-<+<0Q/,1b0,8,-<-.<1/134/-.5/12<1kIDIII1�]<==<-./1C571
75.0,=�12<1+,C94=.��<71Ú7<,125<=<7?134<12<�<0F1=<01759<0/2,1<C1Ip1�̀0�=�1
8/0+<7/=15A4/5=12<1GIDIII1�t5-.<1C57175.0,=�1+,-e,0C<1C<-+5,-/2,1-,187/-,1
2<1.0/9/7�,�
ªZOÖÑOZ³WQUXÑSMNWQÃQ�Y|y�LÔÕ}xQ��Q~�z�}z}zV}QÃQ¢�zy~�ªy�«
LÐTMXZQØZÙQQ>�<+4./01,1,9�<.,12<=+05.,1-/1E7F4=47/1b05C<50/12<=.<1̀<0C,1
<C1+,-e,0C52/2<1+,C1/=15-e,0C/:�<=12<=+05./=1-,1b7/-,12<1̀0/9/7�,?1
8/0.<15-.<A0/-.<12<=.<15-=.04C<-.,?1/0+/-2,1+,C1,=1+4=.,=1,8<0/+5,-/5=1<1
/2C5-5=.0/.5�,=12<14.575�/:;,12,=1<3458/C<-.,=?1C/345-F05,=1<1,8<0/2,0<=D
��VLÔÛ�Q�|ÔL¢}zVL|yLQ��«1GqJIJDIpKKDpIqpDmmIIDppmIIIIII
{�zV}v1Jpk
yzy~y�«QGG_IJ_GIJK1n1VÜ|¢yz�«QGG_IJ_GIJm
~�z�}z}zV}x«Qx}~|}VL|yLQ�}Q}xVL��Q�}Qyz{|L}xV|�V�|LQ}Q
R���xVy~L

ª|}{}yV�|LQ¢�zy~yªLRQ�}QxÛ�Q°�xÜQ��Q|y�Q~RL|�Ã¢V
u>ajvmlGopmvJIw

ui>�davmlGooJvJIw

}ê²OZ²WQNWQVXO±WQLN¶²¶ëW«Q̈©§̈��¥§��§�¬Ãxyz{|L
ªOWµXUUWQM¤Q�®©¥̄�§̈��¥
h9�<.,v1h180<=<-.<1̀<0C,1B25.5�,1.<C18,01,9�<.,1/7.<0/01/1E7F4=47/1ì45-./1n1
2,1t/7,01<1j,./:;,?1]495.<C1qDJ12,1d-=.04C<-.,1E,-.0/.4/71pGK_GIJo_II_II_
]dacfB?18/0/1/+0<=+<01/134/-.5/12<1fí1KJKDKIl?ml1�,5.,+<-.,=1<12<�,5.,1
C571<1,5.,+<-.,=1<1=<.<10</5=1<1-,�<-./1<1=<.<1+<-./�,=�?18<0e/�<-2,1,1�/7,01
.,./712,1+,-.0/.,18/0/1fí1oDGlkDooJ?mlQ�34/.0,1C57��<=1<124�<-.,=1<1=<.<-./1
<1=<5=1C571<134/.0,+<-.,=1<134/0<-./1<14C10</5=1<1-,�<-./1<1=<.<1+<-./�,=�D
ªL|V}x«Q¢L~|�Q~�zxV|�V�|LQRV�LÃ}ªªQXQZQx}~|}VL|yLQ�}Q
}xVL��Q�}Qyz{|L}xV|�V�|LQ}QR���xVy~LQÃQxyz{|L�
u>ajvmlGooJvJIw
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N. 07/2018 
Processo n. 492351/2017 

Observou-se a necessidade apresentada pela 
Superintendente do CADIM SMS/VG, visando a 
Dispensa de Licitação para aquisição de 
materiais/insumos hospitalares em caráter de urgência 
para atender as necessidades do Hospital e Pronto 
Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSM/VG), 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA-IPASE) e demais 
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Diante 
disso, a citada Superintendência apresentou a 
justificativa da dispensa de licitação, nos termos do 
artigo 24, inciso IV da lei n.8.666/93. Os requisitos 
previstos no art. 26 da Lei n. 8.666/93 foram 
preenchidos de forma a justificar a escolha do 
fornecedor e a justificativa do preço (inc. II e III). Instada 
a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu parecer 
favorável (fls.170/178) à contratação. Destaca-se que a 
aquisição dos materiais hospitalares que constam no 
presente processo são essenciais, visando o melhor 
atendimento aos pacientes que dependem do sistema 
único de saúde SUS diuturnamente no Hospital e 
Pronto Socorro Municipal e na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA-IPASE) e demais Unidades, alguns 
de cunho vital utilizados nas urgências, emergenciais, 
UTI’s e Centro Cirúrgico..Desse modo, considerando as 
razões expendidas pela Superintendente do CADIM, e 
diante da aprovação pela D. Procuradoria Municipal. 
RATIFICO o Comunicado de Dispensa de Licitação 
07/2018, para a contratação da empresa DISNORMA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA-EPP CNPJ: 
01.326.495/0001-06, a qual apresentou a proposta de 
menor preço e compatível com mercado, assim 
considerada mais vantajosa, no valor global R$ 
28.192,95 (Vinte e oito mil cento e noventa e dois reais 
e noventa e cinco centavos) pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias. Observe-se a Superintendência de 
Contratos e Convênios a necessidade de cumprimento 
integral do parecer ofertado pela D. Procuradoria Geral, 
no tocante à necessidade de apresentação de novas 
certidões e autenticação de outras, se necessário. Dê-
se publicidade e cumpra-se. Empenhem-se os recursos 
necessários. 

Várzea Grande/MT, 19 de janeiro de 2018 
DIÓGENES MARCONDES 

Secretário de Saúde 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N. 08/2018 Processo n. 492365/2017 
Observou-se a necessidade apresentada pela 
Secretaria Municipal de Saúde SMS/VG, visando a 
Dispensa de Licitação para aquisição de 
materiais/insumos Hospitalares em caráter de urgência 
para atender as necessidades do Hospital e Pronto 
Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSM/VG), 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA/IPASE) e demais 
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, no 
quantitativo estimado em termo de referência de n. 
61/2017, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Diante disso, a citada Secretaria apresentou a 
justificativa da dispensa de licitação, nos termos do 
artigo 24, inciso IV da lei n.8.666/93. Os requisitos 
previstos no art. 26 da Lei n. 8.666/93 foram 
preenchidos de forma a justificar a escolha do 
fornecedor e a justificativa do preço (inc. II e III). Instada 
a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu parecer 
favorável (fls.186/193) à contratação. Destaca-se que a 
aquisição dos materiais hospitalares que constam no 
presente processo é essencial, visando o melhor 
atendimento aos pacientes que dependem do sistema 
único de saúde SUS diuturnamente no Hospital e 
Pronto Socorro Municipal e na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA-IPASE) e demais Unidades, alguns 
de cunho vital utilizados nas urgências, emergenciais, 
UTI’s e Centro Cirúrgico. Desse modo, considerando as 
razões expendidas pela Superintendente do CADIM, e 
diante da aprovação pela D. Procuradoria Municipal 
RATIFICO o Comunicado de Dispensa de Licitação 
08/2018, para a contratação da empresa CARMO 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME, CNPJ: 
22.684.331/0001-20, a qual apresentou a proposta de 
menor preço e compatível com mercado, assim 
considerada mais vantajosa, no valor global de 
R$27.951,56 (Vinte e sete mil novicentos e cinquenta e 
um reais e cinquenta e seis centavos) pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias. Observe-se a 
Superintendência de Contratos e Convênios a 
necessidade de cumprimento integral do parecer 
ofertado pela D. Procuradoria Geral, no tocante à 
necessidade de apresentação de novas certidões e 
autenticação de outras, se necessário. Dê-se 
publicidade e cumpra-se. Empenhem-se os recursos 
necessários. 

Várzea Grande/MT, 19 de Janeiro de 2018 
DIÓGENES MARCONDES 

Secretário de Saúde 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N. 09/2018 
Processo n. 493783/2017 

Observou-se a necessidade apresentada pela 
Secretaria Municipal de Saúde SMS/VG, visando a 
Dispensa de Licitação para aquisição de medicamentos 
hospitalares em caráter de urgência para atender as 
necessidades do Hospital e Pronto Socorro Municipal 
de Várzea Grande (HPSM/VG), Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA IPASE) e demais Unidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, no quantitativo estimado 
em termo de referência de n. 94/2017, pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias. Diante disso, a citada 
Secretaria apresentou a justificativa da dispensa de 
licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV da lei 
n.8.666/93. Os requisitos previstos no art. 26 da Lei n. 
8.666/93 foram preenchidos de forma a justificar a 
escolha do fornecedor e a justificativa do preço (inc. II e 
III). Instada a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu 
parecer favorável (fls.136/146) à contratação. Destaca-
se que a Dispensa de Licitação para aquisição de 
medicamentos hospitalares em caráter de urgência para 
atender as necessidades do Hospital e Pronto Socorro 
Municipal de Várzea Grande (HPSM/VG), Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA IPASE) e demais Unidades 
da Secretaria Municipal de Saúde. Desse modo, 
considerando as razões expendidas pela 
Superintendente do CADIM, e diante da aprovação pela 
D. Procuradoria Municipal RATIFICO o Comunicado de 
Dispensa de Licitação 09/2018, para a contratação da 
empresa CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
EIRELI-ME, CNPJ: 22.684.331/0001-20, a qual 
apresentou a proposta de menor preço e compatível 
com mercado, assim considerada mais vantajosa, no 
valor global de 9.576,27 (Nove mil quinhentos e setenta 
e seis reais e vinte e sete centavos), pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias. Observe-se a Superintendência 
de Contratos e Convênios a necessidade de 
cumprimento integral do parecer ofertado pela D. 
Procuradoria Geral, no tocante à necessidade de 
apresentação de novas certidões e autenticação de 
outras, se necessário. Dê-se publicidade e cumpra-se. 
Empenhem-se os recursos necessários. 

Várzea Grande/MT, 22 de Janeiro de 2018 
DIÓGENES MARCONDES 

Secretário de Saúde 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N. 10/2018 
Processo n. 493783/2017 

Observou-se a necessidade apresentada pela 
Secretaria Municipal de Saúde SMS/VG, visando a 
Dispensa de Licitação para aquisição de medicamentos 
hospitalares em caráter de urgência para atender as 
necessidades do Hospital e Pronto Socorro Municipal 
de Várzea Grande (HPSM/VG), Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA IPASE) e demais Unidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, no quantitativo estimado 
em termo de referência de n. 97/2017, pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias. Diante disso, a citada 
Secretaria apresentou a justificativa da dispensa de 
licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV da lei 
n.8.666/93. Os requisitos previstos no art. 26 da Lei n. 
8.666/93 foram preenchidos de forma a justificar a 
escolha do fornecedor e a justificativa do preço (inc. II e 
III). Instada a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu 
parecer favorável (fls.133/144) à contratação. Destaca-
se que a Dispensa de Licitação para aquisição de 
medicamentos hospitalares em caráter de urgência para 
atender as necessidades do Hospital e Pronto Socorro 
Municipal de Várzea Grande (HPSM/VG), Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA IPASE) e demais Unidades 
da Secretaria Municipal de Saúde. Desse modo, 
considerando as razões expendidas pela 
Superintendente do CADIM, e diante da aprovação pela 
D. Procuradoria Municipal RATIFICO o Comunicado de 
Dispensa de Licitação 10/2018, DIHOL 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA para a 
contratação da empresa, CNPJ: 26.792.580/0001-90, a 
qual apresentou a proposta de menor preço e 
compatível com mercado, assim considerada mais 
vantajosa, no valor global de R$ 18.584,00 (dezoito mil 
quinhentos e oitenta e quatro reais), pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias. Observe-se a Superintendência 
de Contratos e Convênios a necessidade de 
cumprimento integral do parecer ofertado pela D. 
Procuradoria Geral, no tocante à necessidade de 
apresentação de novas certidões e autenticação de 
outras, se necessário. Dê-se publicidade e cumpra-se. 
Empenhem-se os recursos necessários. 

Várzea Grande/MT, 22 de Janeiro de 2018. 
DIÓGENES MARCONDES 

Secretário de Saúde 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N. 03/2018 
Processo n. 489707/2017 

Observou-se a necessidade apresentada pela 
Superintendente do CADIM SMS/VG, visando a 
Dispensa de Licitação para aquisição de 
materiais/insumos hospitalares em caráter de urgência 
para atender as necessidades do Hospital e Pronto 
Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSM/VG), 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA-IPASE) e demais 
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Diante 
disso, a citada Secretaria apresentou a justificativa da 
dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV 
da lei n.8.666/93. Os requisitos previstos no art. 26 da 
Lei n. 8.666/93 foram preenchidos de forma a justificar a 
escolha do fornecedor e a justificativa do preço (inc. II e 
III). Instada a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu 
parecer favorável (fls.155/162) à contratação. Destaca-
se que a aquisição dos materiais hospitalares que 
constam no presente processo são essenciais, visando 
o melhor atendimento aos pacientes que dependem do 
sistema único de saúde SUS diuturnamente no Hospital 
e Pronto Socorro Municipal e na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA-IPASE) e demais Unidades, alguns 
de cunho vital utilizados nas urgências, emergenciais, 
UTI’s e Centro Cirúrgico. Desse modo, considerando as 
razões expendidas pela Superintendente do CADIM, e 
diante da aprovação pela D. Procuradoria Municipal 
RATIFICO o Comunicado de Dispensa de Licitação 
03/2018, para a contratação da empresa SHALON 
FIOS CIRÚRGICOS LTDACNPJ: 33.348.467/0004-29, , 
a qual apresentou a proposta de menor preço e 
compatível com mercado, assim considerada mais 
vantajosa, no valor global de R$ 18.879,60 (Dezoito mil 
oitocentos e setenta e nove reais e sessenta 
centavos)pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Observe-se a Superintendência de Contratos e 
Convênios a necessidade de cumprimento integral do 
parecer ofertado pela D. Procuradoria Geral, no tocante 
à necessidade de apresentação de novas certidões e 
autenticação de outras, se necessário. Dê-se 
publicidade e cumpra-se. Empenhem-se os recursos 
necessários. 

Várzea Grande/MT, 19 de janeiro de 2018. 
DIÓGENES MARCONDES 

Secretário de Saúde 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N. 04/2018 
Processo n. 492361/2017 

Observou-se a necessidade apresentada pela 
Secretaria Municipal de Saúde SMS/VG, visando a 
Dispensa de Licitação para aquisição de 
materiais/insumos Hospitalares em caráter de urgência 
para atender as necessidades do Hospital e Pronto 
Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSM/VG), 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA/IPASE) e demais 
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, no 
quantitativo estimado em termo de referência de n. 
58/2017, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Diante disso, a citada Secretaria apresentou a 
justificativa da dispensa de licitação, nos termos do 
artigo 24, inciso IV da lei n.8.666/93. Os requisitos 
previstos no art. 26 da Lei n. 8.666/93 foram 
preenchidos de forma a justificar a escolha do 
fornecedor e a justificativa do preço (inc. II e III). Instada 
a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu parecer 
favorável (fls.181/189) à contratação. Destaca-se que a 
aquisição dos materiais hospitalares que constam no 
presente processo é essencial, visando o melhor 
atendimento aos pacientes que dependem do sistema 
único de saúde SUS diuturnamente no Hospital e 
Pronto Socorro Municipal e na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA-IPASE) e demais Unidades, alguns 
de cunho vital utilizados nas urgências, emergenciais, 
UTI’s e Centro Cirúrgico. Desse modo, considerando as 
razões expendidas pela Superintendente do CADIM, e 
diante da aprovação pela D. Procuradoria Municipal 
RATIFICO o Comunicado de Dispensa de Licitação 
04/2018, para a contratação da empresa INJEX- IND. 
CIRURGICA LTDA, CNPJ: 59.309.302/0001-99, a qual 
apresentou a proposta de menor preço e compatível 
com mercado, assim considerada mais vantajosa, no 
valor global de R$ 14.770,00 (Quatorze mil e setecentos 
e setenta reais) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias. Observe-se a Superintendência de Contratos e 
Convênios a necessidade de cumprimento integral do 
parecer ofertado pela D. Procuradoria Geral, no tocante 
à necessidade de apresentação de novas certidões e 
autenticação de outras, se necessário. Dê-se 
publicidade e cumpra-se. Empenhem-se os recursos 
necessários. 

Várzea Grande/MT, 19 de Janeiro de 2018. 
DIÓGENES MARCONDES 

Secretário de Saúde 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
Processo n. 492343/2017 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N. 05/2018 

Observou-se a necessidade apresentada pela 
Superintendente do CADIM SMS/VG, visando a 
Dispensa de Licitação para aquisição de 
materiais/insumos hospitalares em caráter de urgência 
para atender as necessidades do Hospital e Pronto 
Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSM/VG), 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA-IPASE) e demais 
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Diante 
disso, a citada Superintendência apresentou a 
justificativa da dispensa de licitação, nos termos do 
artigo 24, inciso IV da lei n.8.666/93. Os requisitos 
previstos no art. 26 da Lei n. 8.666/93 foram 
preenchidos de forma a justificar a escolha do 
fornecedor e a justificativa do preço (inc. II e III). Instada 
a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu parecer 
favorável (fls.185/193) à contratação. Destaca-se que a 
aquisição dos materiais hospitalares que constam no 
presente processo são essenciais, visando o melhor 
atendimento aos pacientes que dependem do sistema 
único de saúde SUS diuturnamente no Hospital e 
Pronto Socorro Municipal e na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA-IPASE) e demais Unidades, alguns 
de cunho vital utilizados nas urgências, emergenciais, 
UTI’s e Centro Cirúrgico. Desse modo, considerando as 
razões expendidas pela Superintendente do CADIM, e 
diante da aprovação pela D. Procuradoria Municipal. 
RATIFICO o Comunicado de Dispensa de Licitação 
05/2018, para a contratação da empresa FAMA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME CNPJ: 
03.250.803/0001-92, a qual apresentou a proposta de 
menor preço e compatível com mercado, assim 
considerada mais vantajosa, no valor global $ 76.199,00 
(Setenta e seis mil cento e noventa e nove reais) pelo 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Observe-se a 
Superintendência de Contratos e Convênios a 
necessidade de cumprimento integral do parecer 
ofertado pela D. Procuradoria Geral, no tocante à 
necessidade de apresentação de novas certidões e 
autenticação de outras, se necessário. Dê-se 
publicidade e cumpra-se. Empenhem-se os recursos 
necessários. 

Várzea Grande/MT, 19 de janeiro de 2018 
DIÓGENES MARCONDES 

Secretário de Saúde 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N. 06/2018 
Processo n. 492367/2017 

Observou-se a necessidade apresentada pela 
Secretaria Municipal de Saúde SMS/VG, visando a 
Dispensa de Licitação para aquisição de 
materiais/insumos Hospitalares em caráter de urgência 
para atender as necessidades do Hospital e Pronto 
Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSM/VG), 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA/IPASE) e demais 
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, no 
quantitativo estimado em termo de referência de n. 
62/2017, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Diante disso, a citada Secretaria apresentou a 
justificativa da dispensa de licitação, nos termos do 
artigo 24, inciso IV da lei n.8.666/93. Os requisitos 
previstos no art. 26 da Lei n. 8.666/93 foram 
preenchidos de forma a justificar a escolha do 
fornecedor e a justificativa do preço (inc. II e III). Instada 
a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu parecer 
favorável (fls.186/193) à contratação. Destaca-se que a 
aquisição dos materiais hospitalares que constam no 
presente processo é essencial, visando o melhor 
atendimento aos pacientes que dependem do sistema 
único de saúde SUS diuturnamente no Hospital e 
Pronto Socorro Municipal e na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA-IPASE) e demais Unidades, alguns 
de cunho vital utilizados nas urgências, emergenciais, 
UTI’s e Centro Cirúrgico. Desse modo, considerando as 
razões expendidas pela Superintendente do CADIM, e 
diante da aprovação pela D. Procuradoria Municipal. 
RATIFICO o Comunicado de Dispensa de Licitação 
06/2018, para a contratação da empresa SÍNTESE 
COMERCIAL HOSPITLAR LTDA, CNPJ: 
24.801.201/0001-56, a qual apresentou a proposta de 
menor preço e compatível com mercado, assim 
considerada mais vantajosa, no valor global de R$ 
7.875,30 (sete mil oitocentos e setenta e cinco reais e 
trinta centavos) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Observe-se a Superintendência de Contratos e 
Convênios a necessidade de cumprimento integral do 
parecer ofertado pela D. Procuradoria Geral, no tocante 
à necessidade de apresentação de novas certidões e 
autenticação de outras, se necessário. 
Dê-se publicidade e cumpra-se. 
Empenhem-se os recursos necessários. 

Várzea Grande/MT, 19 de Janeiro de 2018. 
DIÓGENES MARCONDES 

Secretário de Saúde 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N. 11/2018 
Processo n. 493786/2017 

Dispensa de Licitação para aquisição de medicamentos 
hospitalares em caráter de urgência para atender as 
necessidades do Hospital e Pronto Socorro Municipal 
de Várzea Grande (HPSM/VG), Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA IPASE) e demais Unidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, no quantitativo estimado 
em termo de referência de n. 95/2017, pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias. Diante disso, a citada 
Secretaria apresentou a justificativa da dispensa de 
licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV da lei 
n.8.666/93. Os requisitos previstos no art. 26 da Lei n. 
8.666/93 foram preenchidos de forma a justificar a 
escolha do fornecedor e a justificativa do preço (inc. II e 
III). Instada a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu 
parecer favorável (fls.193/204) à contratação. Dispensa 
de Licitação para aquisição de medicamentos 
hospitalares em caráter de urgência para atender as 
necessidades do Hospital e Pronto Socorro Municipal 
de Várzea Grande (HPSM/VG), Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA IPASE) e demais Unidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Desse modo, 
considerando as razões expendidas pela 
Superintendente do CADIM, e diante da aprovação pela 
D. Procuradoria Municipal RATIFICO o Comunicado de 
Dispensa de Licitação 11/2018, HALEX IISTAR 
INDÚSTRIA FAMACÊUTICA S/A para a contratação da 
empresa, CNPJ: 01.571.702/0001-98, a qual 
apresentou a proposta de menor preço e compatível 
com mercado, assim considerada mais vantajosa, no 
valor global de R$ 109.800,00 (Cento e nove mil e 
oitocentos reais), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias. Observe-se a Superintendência de Contratos e 
Convênios a necessidade de cumprimento integral do 
parecer ofertado pela D. Procuradoria Geral, no tocante 
à necessidade de apresentação de novas certidões e 
autenticação de outras, se necessário. Dê-se 
publicidade e cumpra-se. Empenhem-se os recursos 
necessários. 

Várzea Grande/MT, 22 de Janeiro de 2018. 
DIÓGENES MARCONDES 

Secretário de Saúde 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N. 12/2018 
Processo n. 493782/2017 

Dispensa de Licitação para aquisição de medicamentos 
hospitalares em caráter de urgência para atender as 
necessidades do Hospital e Pronto Socorro Municipal 
de Várzea Grande (HPSM/VG), Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA IPASE) e demais Unidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, no quantitativo estimado 
em termo de referência de n. 99/2017, pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias. Diante disso, a citada 
Secretaria apresentou a justificativa da dispensa de 
licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV da lei 
n.8.666/93. Os requisitos previstos no art. 26 da Lei n. 
8.666/93 foram preenchidos de forma a justificar a 
escolha do fornecedor e a justificativa do preço (inc. II e 
III). Instada a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu 
parecer favorável (fls.136/146) à contratação. Dispensa 
de Licitação para aquisição de medicamentos 
hospitalares em caráter de urgência para atender as 
necessidades do Hospital e Pronto Socorro Municipal 
de Várzea Grande (HPSM/VG), Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA IPASE) e demais Unidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Desse modo, 
considerando as razões expendidas pela 
Superintendente do CADIM, e diante da aprovação pela 
D. Procuradoria Municipal RATIFICO o Comunicado de 
Dispensa de Licitação 12/2018, para a contratação da 
empresa CM HOSPITALAR S.A/ MAFRA 
HOSPITALAR, CNPJ: 12.420.164/0009-04, a qual 
apresentou a proposta de menor preço e compatível 
com mercado, assim considerada mais vantajosa, no 
valor global de R$ 303.429,74 (trezentos e três mil 
quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e quatro 
centavos), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Observe-se a Superintendência de Contratos e 
Convênios a necessidade de cumprimento integral do 
parecer ofertado pela D. Procuradoria Geral, no tocante 
à necessidade de apresentação de novas certidões e 
autenticação de outras, se necessário. Dê-se 
publicidade e cumpra-se. Empenhem-se os recursos 
necessários. 

Várzea Grande/MT, 22 de Janeiro de 2018. 
DIÓGENES MARCONDES 

Secretário de Saúde 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N. 13/2018 
Processo n.492369/2017Observou-se a necessidade 
apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde 
SMS/VG, visando a Dispensa de Licitação para 
aquisição de materiais/insumos hospitalares em caráter 
de urgência para atender as necessidades do Hospital e 
Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande 
(HPSM/VG), Unidade de Pronto Atendimento (UPA 
IPASE) e demais Unidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, no quantitativo estimado em termo de referência 
de n. 55/2017, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Diante disso, a citada Secretaria apresentou a 
justificativa da dispensa de licitação, nos termos do 
artigo 24, inciso IV da lei n.8.666/93. Os requisitos 
previstos no art. 26 da Lei n. 8.666/93 foram 
preenchidos de forma a justificar a escolha do 
fornecedor e a justificativa do preço (inc. II e III). Instada 
a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu parecer 
favorável (fls.183/191) à contratação. Destaca-se que a 
Dispensa de Licitação para aquisição de 
materiais/insumos hospitalares em caráter de urgência 
para atender as necessidades do Hospital e Pronto 
Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSM/VG), 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA IPASE) e demais 
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Desse 
modo, considerando as razões expendidas pela 
Superintendente do CADIM, e diante da aprovação pela 
D. Procuradoria Municipal RATIFICO o Comunicado de 
Dispensa de Licitação 13/2018, DIHOL 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA para a 
contratação da empresa, CNPJ: 26.792.580/0001-90, a 
qual apresentou a proposta de menor preço e 
compatível com mercado, assim considerada mais 
vantajosa, no valor global de R$ 337.338,98 (Trezentos 
e trinta e sete mil trezentos e trinta e oito reais e 
noventa e oito centavos), pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias. Observe-se a Superintendência de 
Contratos e Convênios a necessidade de cumprimento 
integral do parecer ofertado pela D. Procuradoria Geral, 
no tocante à necessidade de apresentação de novas 
certidões e autenticação de outras, se necessário. Dê-
se publicidade e cumpra-se. Empenhem-se os recursos 
necessários. 

Várzea Grande/MT, 23 de Janeiro de 2018 
DIÓGENES MARCONDES 

Secretário de Saúde 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N. 14/2018 
Processo n.492363/2017 

Observou-se a necessidade apresentada pela 
Secretaria Municipal de Saúde SMS/VG, visando a 
Dispensa de Licitação para aquisição de 
materiais/insumos hospitalares em caráter de urgência 
para atender as necessidades do Hospital e Pronto 
Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSM/VG), 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA IPASE) e demais 
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, no 
quantitativo estimado em termo de referência de n. 
59/2017, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Diante disso, a citada Secretaria apresentou a 
justificativa da dispensa de licitação, nos termos do 
artigo 24, inciso IV da lei n.8.666/93. Os requisitos 
previstos no art. 26 da Lei n. 8.666/93 foram 
preenchidos de forma a justificar a escolha do 
fornecedor e a justificativa do preço (inc. II e III). Instada 
a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu parecer 
favorável (fls.174/182) à contratação. Destaca-se que a 
Dispensa de Licitação para aquisição de 
materiais/insumos hospitalares em caráter de urgência 
para atender as necessidades do Hospital e Pronto 
Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSM/VG), 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA IPASE) e demais 
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Desse 
modo, considerando as razões expendidas pela 
Superintendente do CADIM, e diante da aprovação pela 
D. Procuradoria Municipal RATIFICO o Comunicado de 
Dispensa de Licitação 14/2018, MEDSONDA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA para a 
contratação da empresa, CNPJ: 05.150.338/0001-43, a 
qual apresentou a proposta de menor preço e 
compatível com mercado, assim considerada mais 
vantajosa, no valor global de R$ 25.193,00 (Vinte e 
cinco mil cento e noventa e três reais), pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias. Observe-se a 
Superintendência de Contratos e Convênios a 
necessidade de cumprimento integral do parecer 
ofertado pela D. Procuradoria Geral, no tocante à 
necessidade de apresentação de novas certidões e 
autenticação de outras, se necessário. Dê-se 
publicidade e cumpra-se. Empenhem-se os recursos 
necessários. 

Várzea Grande/MT, 23 de Janeiro de 2018 
DIÓGENES MARCONDES 

Secretário de Saúde 
 

Sanfon - Comercio e Indústria de Madeiras 
Ltda, CNPJ N° 06.130.764/0002-69, Torna público 
que requereu junto a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente - SEMA/MT, a Renovação da Licença 
de Operação, para atividade Serraria com desdo-
bramento e Beneficiamento de Madeira, Estrada 
do Óleo, Km 04, s/n°, Setor Industrial. COLNIZA 
– MT.

Cascalheira Insula Ltda, CNPJ 07.828.032/0001-
29, torna público que requereu junto à SEMA-MT, 
Renovação da Licença de Operação para ativida-
de extração de areia e cascalho na fazenda Santa 
Eliza em Barra do Garças-MT.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 
PREGÃO PRESENCIAL 066/2017 – RESULTADO 
A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia – Estado de 
Mato Grosso, situada na Avenida Carlos Hugueney 
n° 572, Alto Araguaia–MT, CEP 78.780-000 por 
meio da pregoeira e sua equipe de apoio, torna 
público para conhecimento de todos que do 
julgamento do certame supracitado, cujo objeto 
trata-se Registro de preços para futura e 
eventual aquisição, manutenção e recarga de 
extintores – EXCLUSIVO PARA MICRO 
EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
para uso de diversas secretarias. Tipo menor 
preço por item. Sagraram-se vencedora do certame 
a seguinte empresa: WENER FERREIRA - ME com 
valor total dos itens ganhos de R$ 8.365,50,00 (oito 
mil trezentos e sessenta e cinco reais e 
cinquenta centavos). Informações mais 
detalhadas com a equipe de apoio e pregoeira pelo 
fone/fax (66) 3481-2885 ou 1165. E-mail: 
lici.altoaia@gmail.com.br. 

Alto Araguaia – MT, 23 de janeiro de 2018 
Leidiane Pereira Farias 

Pregoeira 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N. 15/2018 
Processo n. 492361/2017 

Observou-se a necessidade apresentada pela 
Secretaria Municipal de Saúde SMS/VG, visando a 
Dispensa de Licitação para aquisição de 
materiais/insumos hospitalares em caráter de urgência 
para atender as necessidades do Hospital e Pronto 
Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSM/VG), 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA IPASE) e demais 
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, no 
quantitativo estimado em termo de referência de n. 
60/2017, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Diante disso, a citada Secretaria apresentou a 
justificativa da dispensa de licitação, nos termos do 
artigo 24, inciso IV da lei n.8.666/93. Os requisitos 
previstos no art. 26 da Lei n. 8.666/93 foram 
preenchidos de forma a justificar a escolha do 
fornecedor e a justificativa do preço (inc. II e III). Instada 
a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu parecer 
favorável (fls.174/182) à contratação. Destaca-se que a 
Dispensa de Licitação para aquisição de 
materiais/insumos hospitalares em caráter de urgência 
para atender as necessidades do Hospital e Pronto 
Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSM/VG), 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA IPASE) e demais 
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Desse 
modo, considerando as razões expendidas pela 
Superintendente do CADIM, e diante da aprovação pela 
D. Procuradoria Municipal RATIFICO o Comunicado de 
Dispensa de Licitação 15/2018, MISSNER & MISSNER 
LTDA para a contratação da empresa, CNPJ: 
03.225.411/0001-73, a qual apresentou a proposta de 
menor preço e compatível com mercado, assim 
considerada mais vantajosa, no valor global de R$ 
12.445,00 (Doze mil quatrocentos e quarenta e cinco 
reais), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Observe-se a Superintendência de Contratos e 
Convênios a necessidade de cumprimento integral do 
parecer ofertado pela D. Procuradoria Geral, no tocante 
à necessidade de apresentação de novas certidões e 
autenticação de outras, se necessário. Dê-se 
publicidade e cumpra-se. Empenhem-se os recursos 
necessários. 

Várzea Grande/MT, 23 de Janeiro de 2018. 
DIÓGENES MARCONDES 

Secretário de Saúde 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
ATO AVISO DE RESULTADO DA ANALISE DAS 
PROPOSTAS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 

15/2017 
Processo: 477995/2017. O Município de Várzea Grande 
Estado de Mato Grosso, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL - designada pela 
portaria n. 027/2018, torna público para conhecimento 
dos interessados, O RESULTADO DO JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS relativa a 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 15/2017, objeto 
Contratação de empresas de engenharia para execução 
de Obra de Construção de uma unidade de CRECHES 
PROJETO PADRÃO TIPO 1-PROINFÂNCIA, projetos 
padronizados do FNDE, no Bairro Alameda Julio Muller, 
em regime de empreitada por preço global, conforme 
projetos FNDE, em atenção ao Termo de Compromisso 
nº. PAC2: 4249/2013-FNDE.  Comissão Permanente de 
Licitação após analise realizada pela equipe técnica da 
SMECEL/VG DECLARAa licitante ETHOS LOCADORA 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI – EPP, CNPJ: 
08.954.823/0001-68 DESCLASSIFICADA e a licitante 
JRM CONSTRUÇOES LTDA CNPJ: 
11.922.125/0001/95 VENCEDORA do certame com a 
proposta de preços no valor de R$ 2.043.376,25 (dois 
milhões quarenta e três mil trezentos e setenta e seis 
reais e vinte e cinco centavos). A ata da presente 
sessão interna esta disponível no site: 
www.varzegrande.mt.gov.br. A Comissão Permanente 
de Licitação abre prazo para interposição de recurso, 
contra a decisão proferida, em conformidade com a Lei 
8.666/93 e o item 13.1 do edital.   

Várzea Grande - MT, 23 de Janeiro de 2018. 
ALINE ARANTES CORREA 

PRESIDENTE CPL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
ATO AVISO DE RESULTADO DA ANALISE DAS 

PROPOSTAS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
N.16/2017 

Processo: 477995/2017. O Município de Várzea Grande 
Estado de Mato Grosso, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL - designada pela 
portaria n. 027/2018, torna público para conhecimento 
dos interessados, O RESULTADO DO JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS relativa a 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 16/2017, objeto 
Contratação de empresas de engenharia para execução 
de Obra de Construção de uma unidade de CRECHES 
PROJETO PADRÃO TIPO 1-PROINFÂNCIA, projetos 
padronizados do FNDE, no Bairro Maringá I, em regime 
de empreitada por preço global, conforme projetos 
FNDE, em atenção ao Termo de Compromisso nº. 
PAC2: 4248/2013-FNDE.  Comissão Permanente de 
Licitação após analise realizada pela equipe técnica da 
SMECEL/VG DECLARA a licitante ETHOS LOCADORA 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI – EPP, CNPJ: 
08.954.823/0001-68 DESCLASSIFICADA e a licitante 
JRM CONSTRUÇOES LTDA CNPJ: 
11.922.125/0001/95 VENCEDORA do certame com a 
proposta de preços no valor de R$ 2.043.376,25 (dois 
milhões quarenta e três mil trezentos e setenta e seis 
reais e vinte e cinco centavos). A ata da presente 
sessão interna esta disponível no site: 
www.varzegrande.mt.gov.br. A Comissão Permanente 
de Licitação abre prazo para interposição de recurso, 
contra a decisão proferida, em conformidade com a Lei 
8.666/93 e o item 13.1 do edital.   

Várzea Grande - MT, 23 de Janeiro de 2018. 
ALINE ARANTES CORREA 

PRESIDENTE CPL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2018. 
Processo n. 485754/2017: O Município de Várzea 
Grande, por meio de Pregoeiro Oficial, designado pela 
portaria n. 839/2017, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO na forma PRESENCIAL, do 
tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o 
menor preço MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) 
TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE - CBUQ, EMBALADOS EM 
SACAS DE 25 KG, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 
GRANDE/MT, CONFORME EDITAL E ANEXOS. A 
realização prevista para o dia 06 de Fevereiro 2018, às 
14hs30min (horário de Mato Grosso). O Edital completo 
está à disposição dos interessados, na Prefeitura 
Municipal de Várzea Grande – Superintendência de 
Licitação, nos dias úteis das 08h00min às 18h00min, 
sito à avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea 
Grande/MT, mediante pagamentos dos custos de R$ 
0,13 por cópia não restituível e gratuitamente, no sitio: 
www.varzeagrande.mt.gov.br. 

Várzea Grande-MT, 22 de janeiro  de 2018 LUIZ 
CELSO MORAIS DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Viação e Obras 
 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO 
GRANDE - JUÍZO DE PAZ E DE CASAMENTO DA COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE - ESTADO DE MATO GROSSO
EDITAL DE PROCLAMAS

LIVRO 05 FOLHA 130 TERMO 8690
FAÇO SABER, que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo artigo 1.525, de I, II, III e IV do Código Civil 
Brasileiro. REGINALDO BEZERRA DA SILVA E JUCILEIDE APA-
RECIDA DE CAMPOS ALMEIDA. Sendo o pretendente natural de 
CÁCERES/MT, nascido no dia 31/05/1986, profissão Operador de 
Máquina, estado civil Divorciado, residente e domiciliado na Rua B, 
Qd. 7, Cs. 2, Monte Castelo - Várzea Grande/MT, filho de ANTONIO 
BEZERRA DA SILVA e de Dona MARIA DA SILVA. E a pretendente 
natural de Pontes e Lacerda/MT, nascida no dia 30/07/1986, profis-
são artesã, estado civil Solteira, residente e domiciliada à Rua B, 
Qd. 7, Cs. 2, Monte Castelo - Várzea Grande/MT, filha de e de Dona 
MARILEIDE DE CAMPOS ALMEIDA. SE alguém souber de algum 
impedimento, que oponha-o em forma de lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório, no lugar de costume e publicado pela im-
prensa local DIÁRIO DE CUIABÁ, Cuiabá/MT. Várzea Grande/MT, 
23 janeiro de 2018.

OFICIAL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º:007/2018-MP/PGJ. 

Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL Tipo:MENOR 
PREÇO POR LOTE. Data e horário da Sessão: 05DE 
F E V E R E I R O D E  2 0 1 8 ,  À S  0 9 h 0 0 m i n . 
Credenciamento:08h30min. Objeto da Licitação: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PA R A  A Q U I S I Ç Ã O  D E  L I C E N Ç A S  D A S 
FERRAMENTAS ATLASSIAN CROWD, ATLASSIAN 
JIRA, ATLASSIAN CONFLUENCE E ATLASSIAN 
BAMBOO, conforme especificações constantes no 
edital e seus  anexos. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA 
DE DISPUTAS:Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso, à Rua Quatro, S/Nº, Centro Político e 
Administrativo - CPA, CEP 78049-921, Cuiabá, Mato 
G r o s s o .  A Q U I S I Ç Ã O  D O  E D I TA L : N o  s i t e 
www.mpmt.mp.br(link Licitações), podendo também ser 
obtido pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br, ou no 
Departamento de Aquisições/ Gerência de Licitações, 
endereço supracitado, em dias úteis, das 8h às 11h30 e 
das 14h às 17h30, mediante a apresentação de 
CD/Pendrive. Cuiabá-MT, 23de Janeirode 2018.
Luiz Claudio Arruda Moreno - Gerente de Licitações

Ato nº 166/2015-PGJ, DOE/MT de 09.04.2015

AUKE DIJKSTRA, inscrito no CPF sob o número 
520.133.679-53, torna publico que requereu a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA a 
Compensação de Reserva Legal, conforme TAC 
950, para a regularização de reserva Legal da Fazenda 
Soroteca com déficit de Reserva Legal de 14,8161 
hectares, localizada na Zona Rural do Município de São 
José dos Quatro Marcos-MT, CEP: 78.285-000.

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, 
na sede social da Sociedade, na Rod. MT 246 Km 3,5 
Distrito Industrial em Barra do Bugres – MT, os 
documentos que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017. 
Barra do Bugres – MT, 23 de janeiro de 2018.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA 

E LOGÍSTICA - SINFRA/MT.
AVISO - PROCESSO N. 5292/2018

CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL N.01/2018.
Objeto: Contratação de CONCESSÃO para a prestação 
dos serviços públicos de conservação, recuperação, 
manutenção, implantação de melhorias e operação 
rodoviária dos trechos de rodovias estaduais, pelo 
prazo de 30 (trinta) anos, a seguir discriminados: LOTE 
1: ALTO ARAGUAIA – Trechos da Rodovia MT 100 – 
Extensão: 111,9 km; LOTE 2: ALTA FLORESTA – 
Trechos das Rodovias MT 320 e MT 208 – Extensão: 
188,20 Km; LOTE 3: TANGARÁ DA SERRA – Trechos 
das Rodovias MT 246, MT 343. MT 358 e MT 480 – 
Extensão: 233,20 Km.  A Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística-SINFRA, através da 
Comissão Especial de Licitação torna público que 1º 
Caderno de Perguntas e Respostas referente ao edital 
em epígrafe se encontra disponível no portal da SINFRA 
http://www.sinfra.mt.gov.br. Informações gerais: 
t e l e f o n e  n .  ( 6 5 )  3 6 1 3 - 6 6 1 4  e - m a i l : 
unial@sinfra.mt.gov.br. Cuiabá 22 de janeiro de 2018. 

MARCIANE PREVEDELLO CURVO - Secretária 
Adjunta de Administração Sistêmica da Secretaria de 

Infraestrutura de Mato Grosso.
SAMARA BRANT FERREIRA

Presidente da Comissão Especial de Licitação

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA 

E LOGÍSTICA - SINFRA/MT.
AVISO DE ERRATA N.01

PROCESSO N. 5292/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL N.01/2018.

Objeto: Contratação de CONCESSÃO para a prestação 
dos serviços públicos de conservação, recuperação, 
manutenção, implantação de melhorias e operação 
rodoviária dos trechos de rodovias estaduais, pelo 
prazo de 30 (trinta) anos, a seguir discriminados: LOTE 
1: ALTO ARAGUAIA – Trechos da Rodovia MT 100 – 
Extensão: 111,9 km; LOTE 2: ALTA FLORESTA – 
Trechos das Rodovias MT 320 e MT 208 – Extensão: 
188,20 Km; LOTE 3: TANGARÁ DA SERRA – Trechos 
das Rodovias MT 246, MT 343. MT 358 e MT 480 – 
Extensão: 233,20 Km.  A Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística-SINFRA, através da 
Comissão Especial de Licitação torna público que foi 
realizada a 1ª ERRATA referente ao edital em epígrafe, 
a qual se encontra disponível no portal da SINFRA 
http://www.sinfra.mt.gov.br. Informações gerais: 
t e l e f o n e  n .  ( 6 5 )  3 6 1 3 - 6 6 1 4  e - m a i l : 
unial@sinfra.mt.gov.br. Cuiabá 22 de janeiro de 2018.

MARCIANE PREVEDELLO CURVO
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica da 

Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso.
SAMARA BRANT FERREIRA

Presidente da Comissão Especial de Licitação

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
ATIVIDADES DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, 
SEGURANÇA PRIVADA, TRANSPORTES DE 

VALORES, SEGURANÇA ELETRÔNICA, ESCOLTA 
ARMADA, SEGURANÇA PESSOAL, SEGURANÇA 

ORGÂNICA E INVESTIGAÇÕES DE CUIABÁ E 
REGIÃO DE MT - SINEMPREVS/MT

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
ATIVIDADES DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, 
SEGURANÇA PRIVADA, TRANSPORTES DE 
VALORES, SEGURANÇA ELETRÔNICA, ESCOLTA 
ARMADA, SEGURANÇA PESSOAL, SEGURANÇA 
ORGÂNICA E INVESTIGAÇÕES DE CUIABÁ E 
REGIÃO DE MT - SINEMPREVS/MT, devidamente 
representado por seu Presidente, Sr. REGINALDO DE 
ARAÚJO SILVA,  CONVOCA os integrantes da 
categoria, EXCETO  a categoria profissional dos 
trabalhadores em transportes de valores , nas bases de 
valores, atendimento de caixa eletrônico, escolta 
armada e tesouraria,  munidos com o ultimo holerite 
que comprova que é da categoria bem como para 
comprovação de seu direito a voto e voz (Inciso I do 
artigo 9º do Estatuto), a reunir-se em Assembléia 
Geral Extraordinária , a realizar-se no dia 27 (Vinte e 
sete) de  Janeiro  de 2018 (sábado), às 8 (oito) horas, 
a ser realizada na sede do Sindicato com Endereço  a 
Rua Coronel Neto, nº. 97, Bairro Goiabeiras, 
Cuiabá/MT, com a seguinte pauta
1 – Apresentação  da Contra-Proposta    da 
Negociação  Convenção Coletiva de Trabalho 2018 
das categorias abrangidas pelo Sindicato . 
2 – Assuntos gerais,
É oportuno registrar que a convocação deve ser 
tratados assuntos para os quais foram convocados. 
Cuiabá/MT, 23 de  Janeiro  de 2018.

REGINALDO DE ARAÚJO SILVA
Presidente do Sinemprevs/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
EXTRATO DO DECIMO SEXTO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N° 028/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
BRASILÂNDIA – MT. CONTRATADA: FERNANDO PEREIRA DA 
ROCHA-EPP.  CNPJ:  08 .314 .292 /0001 -49 .  OBJETO:  
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 150 (CENTO E CINQUETA) DIAS 
CONTADOS A PARTIR DE 06 DE JANEIRO DE 2018 ATÉ 04 DE 
JUNHO DE 2018. ASSINATURA: 05 de Janeiro de 2018. VIGENCIA: 
06 de Janeiro de 2018 a 04 de Junho de 2018. FUNDAMENTO: De 
acordo com a Lei nº 8.666/93.
Mauriza Augusta de Oliveira. Prefeita Municipal

EXTRATO DO SETIMO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N° 040/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
BRASILÂNDIA – MT. CONTRATADA: FERNANDO PEREIRA DA 
ROCHA-EPP.  CNPJ:  08 .314 .292 /0001 -49 .  OBJETO:  
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS 
CONTADOS A PARTIR DE 10 DE JANEIRO DE 2018 ATÉ 09 DE 
MAIO DE 2018. ASSINATURA: 09 de Janeiro de 2018. VIGENCIA: 10 
de Janeiro de 2018 a 09 de Maio de 2018. FUNDAMENTO: De acordo 
com a Lei nº 8.666/93.
Mauriza Augusta de Oliveira. Prefeita Municipal

Publicações Oficiais

Vendo loja (FRANQUIA) de 
Produtos de Limpeza, ótima 

localização e estrutura, empresa 
líder de mercado no segmento. 
Loja em funcionamento e com 

uma carteira de clientes. 
interessados entrar em contato 

(65) 2127-1048

04576127110
Realce

04576127110
Realce

04576127110
Realce


	Aviso de errata n.01-CP01-18- DOE
	Aviso de 1º Errata Concorrência n. 01-18-JORNAL

