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DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA-
CIONAIS E INTERNACIONAIS, para atender ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de Mato Gros-
so – SENAR-AR/MT, conforme condições, quantidades e especifi cações 
constantes no Edital e seus anexos.
Data: 17/04/2018
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/MT 
– Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A, Centro Político 
Administrativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada 
aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Licitações 
e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis
Ordenador de Despesas: Normando Corral

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2018
A Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, localizada à Av. Duque de Ca-
xias, nº 1.000, Bairro Vila Aurora, torna público e ofi cial para conhecimento dos 
interessados que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-
-MT, através da Comissão Permanente de Licitação, declara fracassada a 
licitação em epígrafe objeto: Contratação de Empresa Especializada de En-
genharia, para a Execução do Seguinte Serviço: “Construção do Centro de 
Iniciação ao Esporte – CIE na Avenida Rio Branco, Região Vila Rica – Padre 
Lothar no Município de Rondonópolis-MT, Conforme Projeto Básico Anexo ao 
Edital Encaminhado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura”. Pontuamos 
que, compareceu à presente sessão pública apenas uma licitante interessada 
a qual não apresentou atestado de capacidade técnica profi ssional com ca-
racterísticas similares a ginásios de esportes contendo o mínimo de serviços 
exigidos no edital conforme item 6.3.2.1, bem como não apresentou atestado 
de capacidade técnico operacional em conformidade com o item 6.3.6.1 e ainda 
não apresentou em sua habilitação a declaração do profi ssional autorizando a 
sua inclusão na equipe técnica conforme dispõe o item 6.3.5. Informamos ain-
da, que oportunamente, estaremos lançando nova concorrência pública para o 
objeto em epígrafe.

Rondonópolis-MT, 05 de abril de 2018
Alfredo Vinícius Amoroso

Presidente da C.P. Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018

O Município de Rondonópolis-MT, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT., 
através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, realizará a licitação em epígrafe às 
08:30 horas do dia 19 de abril de 2018, na sala de Licitações da Secretaria 
Municipal de Administração - Prefeitura, localizada à Avenida Duque de Caxias, 
n.º 1.000, Bairro Vila Aurora, procedendo a abertura dos envelopes n.ºs 01 e 02, 
contendo: proposta comercial e documentos de habilitação, respectivamente, 
para o seguinte objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de 
uniformes; camisetas; tecidos; fi gurinos, fantasias e serviço de serigrafi a, visan-
do atender às necessidades das Secretarias deste município, conforme especi-
fi cações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. Os interessados 
poderão retirar o edital completo gratuitamente no endereço eletrônico www.
rondonopolis.mt.gov.br opção: Licitação, ou no endereço acima citado, horário 
das 13:00 às 18:00 horas, telefone para contato (66) 3411-5739, Departamento 
de Compras/Licitação.

Rondonópolis-MT, 05 de Abril de 2018
Filipe Santos Ciriaco

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 19/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Senhor José Carlos Junqueira de Araújo, Prefeito Municipal de Rondonó-
polis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e especifi ca-
mente nos termos do inciso IV, do art. 24, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
Junho de 1.993. Ratifi ca o Processo de Dispensa de Licitação N.º 19/2018, 
com fulcro Parecer Jurídico n.º 71/2018, emitido e subscrito pelo Dr. Juliano Ce-
sár Clemente, Procurador Geral Adjunto do Município e pela Dra. Rafaela 
Pardins Valeriano Santos, autorizam a modalidade de Dispensa de Licitação, 
diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, a contratação a fa-
vor da empresa: Vera Cruz Hospitalar Ltda – ME, com sede na Avenida Frei 
Confalloni, 179, Quadra CL24, Lote 05, Sala 01, Conjunto Vera Cruz, CEP 
74.495-060, Goiânia – GO, inscrita no Cnpj 22.013.535/0001-30. Objeto: 
Aquisição de 07 (SETE) Ampolas Pertuzumabe 420MG para Atender a Ne-
cessidade da Paciente Roseane Barbosa de Macedo por 06 (seis) Meses, 
Tendo em Vista a Ordem Judicial do Processo 1010240-49.2017.8.11.0003 
da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópo-
lis – MT. Valor Total Dispensa: R$ 113.960,00 (cento e treze mil novecentos 
e sessenta reais). Publique-se no átrio desta Prefeitura, no Diário Ofi cial da 
União (DOU), Diário Ofi cial do Estado (DOE), Diário Ofi cial do Município – 
Diorondon e no jornal de circulação local Jornal Gazeta, para ciência de todos 
os interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, 29 de março de 2018
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Atas - Editais - Balanços - etc classifácil 

JULIO CESAR LIMA
CURITIBA/AE

A fábrica da Volkswagen em 
São José dos Pinhais, na 
região metropolitana de 
Curitiba (PR) começará a 

produzir no próximo ano o T-Cross, o 1º 
utilitário-esportivo (SUV) da marca no 
Brasil. Serão investidos R$ 2 bilhões no 
projeto, dos quais R$ 600 milhões nas 
áreas de desenvolvimento, testes e 
validação e R$ 1,4 bilhão em ampliação e 
modernização da fábrica. O investimento 
faz parte do plano de R$ 7 bilhões 
anunciados pela empresa para o período 
de 2016 a 2020.

A produção do novo veículo global, que 
também será feito na China e na Espanha, 
não vai gerar novos empregos, mas a 

empresa deve encerrar programas de corte 
de produção. Hoje, por exemplo, a fábrica 
tem 250 funcionários com contratos 
suspensos (lay-off). Segundo o presidente 
da Volkswagen para América do Sul e 
Brasil, Pablo Di Si, a empresa tem visão 
otimista para o crescimento do setor 
automotivo brasileiro, após a retomada de 
vendas iniciada no ano passado, depois de 
4 anos seguidos de queda.

“Primeiro temos de acreditar no Brasil 
a longo prazo. No ano passado falei que 
acreditava no crescimento de mercado de 
40% em 4 anos, mas estamos revisando 
essa estimativa porque só no 1º trimestre 
as vendas totais do mercado cresceram 
15% e nós, o dobro do mercado”. Ele 
também almeja retomar a liderança do 
mercado brasileiro. “Ficamos na 3ª 
colocação por muitos anos por falta de 

produto e agora, com essa ofensiva de 
produtos, temos todas as ferramentas para 
voltar à liderança no médio prazo e de 
uma forma rentável até 2020”.

Questionado se houve atrasos nos 
investimentos previstos pela empresa, Di 
Si ressaltou que não houve alteração no 
calendário de produção da empresa. 
“Vamos começar este ano a etapa 
produtiva do T-Cross. Não sofremos 
nenhuma alteração no calendário, tudo 
vai começar como o planejado e o 
lançamento acontecerá no início de 2019”.

Com esse investimento anunciado, a 
Volkswagen, segundo o executivo, faz sua 
maior ofensiva no mercado brasileiro. Até 
2020, a empresa deve lançar 20 modelos 
no país, dos quais 13 produzidos no 
Brasil, 2 na Argentina e 5 importados. 
Desse total, 5 são SUVs, segmento que 

mais cresce em vendas no mercado local.

 Concorrentes
O T-Cross é um utilitário compacto 

que disputará mercado principalmente 
com Honda HR-V, Jeep Renegade, 
Hyundai Creta, Peugeot 2008 e 
Renault Duster. Os outros SUVs da 
marca a serem lançados nos próximos 
anos são o Tharu (que também será 
feito no país), o Tarek (com produção 
na Argentina) e o Atlas, importado 
dos Estados Unidos. O Tiguan começa 
a chegar do México no próximo mês.

O governador do Paraná, Beto 
Richa, disse que “este é o maior 
investimento do ciclo industrial da 
história do Paraná, quando 
totalizamos R$ 45 bilhões nos últimos 
anos”. (colaborou Cleide Silva)

Modelo é o 1º 
utilitário-esportivo 
(SUV) da marca no 

Brasil e será produzido 
na fábrica do Paraná

Divulgação

T-Cross é a nova aposta
Volkswagen no BrasilVolkswagen no Brasil
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