
Objeto:Aquisição por parte do CONTRATANTE e o fornecimento por parte
da CONTRATADA, de Equipamentos de Informática (Microcomputado-
res), para atender necessidade da Secretaria Municipal de Administração,
sendo: 02 (dois) Microcomputador Intel Corel I5 8GBDDR4 HD 120 GB
SSD Kit Teclado e Mouse.

Valor total: R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

Cód. Dotação Orçamentária/Fonte:

(22) 03.001.04.122.0001.1002.4490.52.00.00.00 – Equipamento e Materi-
al Permanente.

Fonte: 0.1.00.000000 – Recursos ordinários.

Vigência do Contrato: 90 (noventa) dias corridos, contados da data de
sua assinatura.

Data de assinatura: 15/04/2021.

Signatários:

CLAUDIOMIRO J. DE QUEIROZ

Prefeito de União do Sul

ANTONIA DE PAULA BONFIM

Pela Contratada.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021

Interessada: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL.

Proponente: VINICIUS CAETANOS DE A PORTELA TOCANTINS.

CNPJ: 27.937.642/0001-78.

Endereço: Rua Dez, nº 10, Quadra 14, Morada do Ouro II - Cuiabá – MT.

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços especializa-
dos na área de geologia, para Estudo Hidrogeológico do Cemitério Munici-
pal, bem como Estudo Hidrogeológico para implantação de um loteamen-
to urbano desmembrado do loteamento “Jardim Bedin”, nesta cidade de
União do Sul-MT.

Valor Total: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Motivo da Dispensa de Licitação: Dentre as empresas consultadas, a
proponente acima identificada apresentou o menor preço, estando abaixo
do limite legal de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) estipu-
lado pelo Decreto federal nº 9.412 de 2018, razão pela qual é possível a
contratação direta dos serviços de geologia, através de Dispensa de Lici-
tação amparada pela Lei de Licitações nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
atualizada pelo Decreto federal nº 9.412 de 18 de junho de 2018.

Embasamento Legal: A dispensa de licitação está devidamente ampara-
da pelo disposto no inciso II, do art. 24, da Lei de Licitações nº 8.666 de 21
de junho de 1993, atualizada pelo Decreto federal nº 9.412 de 18 de junho
de 2018.

Decisão: RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a Dis-
pensa de Licitação sob nº 017/2021.

GABINETE DO PREFEITO, União do Sul/MT, 14 de abril de 2021.

CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, torna público que requereu junto
a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, á Licença de Locali-
zação – LL, Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI, Licença de
Operação - LO, para a construção da Praça Aurília Curvo, local: rua das
margaridas, n.07, complemento n, equipamento comunitário 02, bairro re-

sidencial Aurília Curvo, Cep: 78.117-360, neste município, com aproxima-
damente 1.433,67 m2 , Coordenada Geográfica 15°38'27.99"S; 56°05'11.
58" W.

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, torna público que requereu junto
a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, á Licença de Locali-
zação – LL, Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI, Licença de
Operação - LO, para a construção da Praça Aurília Curvo, local: rua das
margaridas, n.07, complemento n, equipamento comunitário 02, bairro re-
sidencial Aurília Curvo, Cep: 78.117-360, neste município, com aproxima-
damente 1.433,67 m2 , Coordenada Geográfica 15°38'27.99"S; 56°05'11.
58" W.

EDITAL 04/2021 – TORNA PÚBLICA A DATA DA ELEIÇÃO PARA
CONSELHEIRO PREVIDENCIÁRIO DO PREVIVAG, E INFORMA

PROCEDIMENTOS PARA A VOTAÇÃO E APURAÇÃO DO
RESULTADO.

A Presidente da Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, conforme Lei Complementar Municipal nº 4.649/2020 e a de-
legação de competências previstas pela Portaria nº 35/2021, de 09 de
março de 2021, TORNA PÚBLICA A DATA DA ELEIÇÃO PARA CON-
SELHEIRO PREVIDENCIÁRIO DO PREVIVAG, nos termos do art. 9º da
Portaria nº 29/2021 de 25 de fevereiro de 2021, publicada no Jornal Ofici-
al Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato grosso de 26 de fevereiro
de 2021, bem como INFORMA PROCEDIMENTOS PARA A VOTAÇÃO
E APURAÇÃO DOS RESULTADOS:

DA DATA E HORÁRIO DA ELEIÇÃO

Art. 1º - A eleição ocorrerá no dia 27 de abril de 2021, terça-feira, das
08:00 às 18:00 horas.

DA FORMA DE VOTAÇÃO

Art. 2º - A eleição ocorrerá de forma virtual, com votação online, através
do aplicativo denominado “Meu RPPS”, que deverá ser obtido na loja de
aplicativos de celulares, tanto android quanto IOS, nos termos do que dis-
põe o §1º do art. 8º da Portaria nº 029/2021.

Parágrafo Único - Após baixado o aplicativo, o segurado devera escolher
o campo “iniciar”,e seguir o passo a passo para cadastramento no mesmo,
sendo necessário informar:

a) Estado: e o Estado em que se localiza o RPPS em que o segurado se
encontra vinculado, no caso do PREVIVAG, e a opção “Mato Grosso”;

b) Cidade: e a cidade em que se localiza o RPPS em que o segurado se
encontra vinculado, no caso do PREVIVAG, e a opção “Várzea Grande”;

c) CPF: devera ser informado o CPF do segurado, sendo este, qualquer
servidor ativo, qualquer servidor inativo ou pensionista que se encontre re-
cebendo benefício junto ao PREVIVAG;

d) senha: caso o segurado já possua cadastro junto ao “Portal do Segu-
rado” do PREVIVAG, a senha será a mesma. Caso ainda não possua ca-
dastro, o segurado devera escolher a opção abaixo, denominada “não sou
cadastrado”;

e) caso possua cadastro, o aplicativo estará pronto para uso com a utiliza-
ção da mesma senha do “Portal do Segurado”; caso não possua cadastro,
deverá ser escolhida a opção “não sou cadastrado” e realizar o cadastro
preenchendo os campos solicitados (CPF, data de nascimento) e criando
a senha de uso pessoal;

f) após a criação do cadastro, o aplicativo estará pronto para uso.

DO VOTO
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Art. 3º - Para votar, os segurados deverão acessar o campo denominado
“votação”, dentro do aplicativo “Meu RPPS”, na data e horário previstos no
artigo anterior, e seguir os passos solicitados pela ferramenta.

§1º - Para a segurança do certame, será exigida autenticação, via código
SMS, precedente à votação.

§2º - Para fins de autenticação, será solicitado que o segurado informe nú-
mero de celular apto a receber mensagem de SMS com o código, e que,
ao recebê-lo, informe no capo próprio do aplicativo, prosseguindo, assim
com a votação.

§3º - Poderá ser solicitado, pelo próprio aplicativo, a sua atualização, an-
tecedente à votação, quando será informando o passo a passo da atuali-
zação.

Art. 4º – A listagem dos candidatos será apresentada em ordem alfabética,
com foto de cada um, e campo para exercer o voto.

Parágrafo Único – Somente será apresentada uma única listagem de
candidatos ao segurado no momento da votação, sendo a mesma referen-
te ao representante da sua categoria – ativo ou inativo – conforme o perfil
do usuário, tendo em vista a previsão contida no art. 10 Portaria nº 029/
2021.

Art. 5º - O segurado deverá escolher apenas um candidato da lista apre-
sentada, e exercer o direito de voto.

DA APURAÇÃO

Art. 6º- A Comissão Eleitoral se reunirá no dia 28 de abril, quarta feira, as
09:00 horas, para realizar a apuração dos votos, conforme art. 12 da Por-
taria 029/2021.

§1º - A reunião de apuração dos votos ocorrerá com a Comissão Eleitoral
reunida presencialmente na sede do PREVIVAG, e será transmitida ao vi-
vo, em tempo real, a todos os candidatos, via aplicativo “zoom”.

§2º - Cada candidato receberá, no dia da reunião, antes do horário previsto
no caput, link de acesso à sala de reunião do aplicativo “zoom”, para, que-
rendo, acompanhar a mesma, ao vivo.

§3º - Somente os candidatos poderão ingressar na reunião, via link, sendo
que a Presidente da Comissão Eleitoral deverá autorizar o ingresso dos
mesmos, via aplicativo.

§4º - Os candidatos apenas acompanharão a reunião de apuração de vo-
tos, e durante todo o tempo deverão manter as câmeras ligadas e os mi-
crofones desligados, podendo se manifestar apenas após a apuração me-
diante autorização da Presidente da Comissão.

§5º - Após o início da reunião, a Comissão Eleitoral acessará o sistema
responsável pela eleição e resgatará os resultados, contendo:

I – relação da quantidade de segurados votantes e número total de votos;

II – quantidade de votos por candidato;

§6º - Os quantitativos total de votos e o quantitativo de votos por candidato
serão lidos em voz alta na reunião, pela Presidente da Comissão Eleitoral.

DOS ELEITOS

Art. 7º - Para as vagas de Conselheiro Previdenciário representante dos
ativos, serão eleitos os candidatos mais votados, não havendo hierarquia
e nem diferenciação entre as vagas:

§1º - Serão eleitos, portanto, o primeiro, o segundo e o terceiro candidato
mais bem votados; e o quarto candidato mais bem votado será eleito su-
plente.

§2º - Considera-se empate quando mais de um candidato obtiver exata-
mente o mesmo número de votos.

§3º - No caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de desem-
pate:

a) Será eleito o candidato que possuir mais tempo de serviço público no
município de Várzea Grande;

b) Permanecendo o empate, será eleito o candidato mais idoso.

§4º - Ocorrendo empate entre mais de 02 (dois) candidatos, serão apli-
cados os mesmos critérios previstos no parágrafo anterior, sendo eleitos
os candidatos conforme o número de vagas ainda em aberto, somente se
procedendo a eleição de candidato com menor número de votos, quando
não existirem mais candidatos empatados com quantidade superior.

Art. 8º - Para a vaga de Conselheiro Previdenciário representante dos ina-
tivos, será eleito o candidato mais bem votado; e o segundo candidato
mais bem votado será eleito suplente.

Parágrafo Único – Todos os critérios de desempate para a vaga de Con-
selheiro Previdenciário representante dos servidores ativos, previstos nos
§§ 2º a 4º do artigo anterior se aplicam à vaga de Conselheiro Previden-
ciário representante dos servidores inativos.

Art. 9º - O resultado final será declarado na reunião, transmitida ao vivo
para todos os candidatos, e publicada em Edital próprio em até 5 (cinco)
dias, no qual deverá ser informado o resumo geral da quantidade de votos
que cada um dos candidatos obteve, sendo estes organizados em lista-
gem referente a cada área de representação – ativos e inativos -, como
previsto no §4º do art. 7º da Portaria nº 029/2021;

Art. 10 – Após a publicação do Edital com o resultado final das eleições,
exaurem-se os trabalhos da Comissão Eleitoral, que deverá entregar, ao
Presidente do PREVIVAG, compendio de todos os documentos recebidos
e analisados, catalogados e organizados, para arquivamento pelo prazo
legal.

Registra-se, publique-se, cumpra-se.

Várzea Grande, 15 de abril de 2021.

Paulina Costa Marques Medeiros Miranda

Presidente Comissão Eleitoral do Conselho Previdenciário

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA

PORTARIA N° 117/2021

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO,
criado pela LEI N°1733/1997 e alterada pela LEI N°1866/1998 no desem-
penho das suas atribuições legais.

Considerando o disposto no Inciso II do Artigo 37 da Constituição Federal;

Considerando o disposto no Inciso II do Artigo 129 da Constituição federal;

Considerando o Edital n° 001/2017 DAE/VG, que dispõe sobre o concurso
Público desta Autarquia, publicado no Diário oficial do Estado de Mato
Grosso de 08 de junho de 2017:

Considerando a Homologação do Resultado Final do Concurso Público,
publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 14 de setembro
de 2017, e, cumpridos os requisitos da Lei n°1164/91 Artigo 25,§1°do que
institui o estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Au-
tarquias e das Fundações Públicas Municipais.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder Estabilidade no Serviço Público, por Concurso Público
n°001/2017. Após Comprido o Estágio Probatório de 3 (três) anos, desde
o dia 11 de Abril de 2021.

Matrícula – 635

Servidor – GEDERLEI MENDES GOMES

Data – 11/04/2018

Cargo – AGENTE DE SANEAMENTO/ENC.EQUIPE DE CORTE
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