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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 012/2014
“DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO.”

afixação, revogando as disposições em contrário.
Registre-se
Publica-se
Cumpra-se
Gabinete do Prefeito Municipal, 09 de Setembro de 2014.
ARCILIO JESUS DA CRUZ
Prefeito Municipal
Publicado por:
Soniel Ribeiro Taques
Código Identificador:41DEBD78

O Prefeito Municipal de Acorizal – MT, SR. ARCILIO JESUS DA
CRUZ, usando de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar o SR. FERNANDO DE JESUS FERREIRA,
CPF Nº. 856.492.281-91 do Cargo de Coordenador de Administração
e Gestão – DAS 02, do Município de Acorizal – MT.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL 2.211/2.014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS (AMM)

DIRETORIA DA AMM
BIÊNIO 2013/2014
Presidente de Honra:Meraldo Figueiredo Sá- PSD
Presidente:Valdecir Luiz Colle – Juscimeira -PSD
Primeiro Vice-Presidente:Milton José Toniazzo – Terra Nova do Norte –
DEM
Segundo Vice-Presidente:Jamar da Silva Lima – Nova Brasilândia - PT
Terceiro Vice-Presidente:Marcos de Sá Fernandes da Silva - Santa Cruz do
Xingu - PSB
Quarto Vice-Presidente:João Antônio da Silva Balbino – Rosário Oeste PSB
Quinto Vice-Presidente:Leonardo Farias Zampa – Novo São Joaquim - PR
Secretário Geral:Carlos Roberto Bianchi – São José dos Quatro Marcos PSB
Primeiro Secretário:Elias Leal-Mirassol D´Oeste - PSD
Segundo Secretário:Humberto Bortolini – Itiquira - PR
Tesoureiro Geral:Moacir Pinheiro Piovezan – Porto dos Gaúchos PSB
Primeiro Tesoureiro:Divina Maria da Silva Oda – Pontal do Araguaia - PSB
Segundo Tesoureiro:Ademir Gaspar de Lima – Jaciara – PT
CONSELHO FISCAL
1 –Magali Amorim Vilena Morais – General Carneiro - PSD
2 –Fábio Schroeter – Campo Verde - PTB
3 –Fausto Aquino de Azambuja Filho – Luciara (PSB)

SÚMULA: ALTERA DISPOSITIVO DA LEI
MUNICIPAL Nº 1998/2012, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA: Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça).
A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Asiel
Bezerra de Araújo, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Dê-se nova redação ao disposto no artigo 2º da Lei Municipal
nº 1998, de 23 de agosto de 2012, que sistematiza e regulamenta o
atendimento ao público pelas pessoas jurídicas citadas, no município
de Alta Floresta, Mato Grosso, e dá outras providências:
............
Art. 2º O descumprimento ao disposto no Inciso I e § 1º do Art. 1º da
presente Lei, sujeitará as instituições ou empresas à multa de 300
(trezentos) UPFM por infração.
.............
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, em 08 de
setembro de 2014.
ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
1 –Luiz Henrique do Amaral – Cocalinho - PT
2 –Daniel Gonzaga Correia – Vale de São Domingos - PP
3 –José Mauro Figueiredo – Arenápolis – PRB
Gerência de Comunicação
Gerente de Comunicação
Malu Sousa

Publicado por:
Luquezia Lopes Martins
Código Identificador:64B62EB0
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
CONTRATO DE OBRA

Entre em Contato:
jornaloficial@amm.org.br
65) - 2123-1270

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso é uma solução
voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Quarto termo aditivo ao contrato: 110/2014
Contratada: Construtora Tripolo ltda
Objeto: Aplicação de Lama Asfáltica em Diversas Áreas deste
Município.
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Prazo: Fica o presente prorrogado o prazo de vigência em 60 dias a
partir de seu vencimento extinguindo-se em 04/03/15 e execução dos
serviços a que se refere o lote 04 – APLICAÇÃO DE LAMA
ASFÁLTICA NO BAIRRO Alvorada, em mais 60 dias a partir de seu
vencimento extinguindo-se em 10/11/14 prorrogável nos termos da
Lei 8.666/93.
Data: 09/09/2014

Realização de Exames Complementares. Os credenciamentos serão
feitos entre os dias 11/09/2014 à 26/09/2014 até as 17:00 horas, de
segunda-feira a sexta-feira nos seguintes horários 13:00 às 17:00
(horário de Brasília), na sede da Prefeitura Municipal (Setor de
Licitação) situada na Rua José de Castro Maia, n.º991- centro.
Informações mais detalhada pelo Fone (66) 3481-2885 e no e_mail
lici.altoaia@gmail.com.br

Alto Araguaia 09/09/2014

Alto Araguaia – MT, 09 de Setembro de 2014.

RENATA FERMINO DE OLIVEIRA
Setor de Licitações

ANTÔNIO BARCELOS CESARIO
Presidente da CPC

Publicado por:
João Batista Pereira de Rezende
Código Identificador:810CE6BC

Publicado por:
João Batista Pereira de Rezende
Código Identificador:1FED1805

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
CONTRATO DE OBRA

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2014

Quarto termo aditivo ao contrato: 186/2013
Contratada: Construtora Vipps ltda
Objeto: Reforma do Hospital Municipal na cidade de Alto Araguaia.
Prazo: Fica o presente prorrogado o prazo de vigência em 180 dias a
partir de seu vencimento extinguindo-se em 25/04/2015 e execução
dos serviços em 150 dias a partir de seu vencimento extinguindo-se
em 08/02/2015 prorrogável nos termos da Lei 8.666/93.
Data: 09/09/2014

Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos de limpeza
a serem utilizados no lavador, para limpeza da frota de maquinas,
caminhões e veículos desta prefeitura.
Dia: 23/09/2014.
Entrega dos Envelopes: Até as 09:00 horas (Brasília), do dia
23/09/2014.
Edital Completo: Afixado no endereço acima ou pelo e-mail
lici.altoaia@gmail.com
Abertura do envelope Nº 01: Às 09:00 horas, do dia 23 de
Setembro de 2014, no endereço acima.
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, regulamentada pelo Decreto 3.555/2000 e subsidiariamente pela
Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº
9.648/98).

Alto Araguaia 09/09/2014
RENATA FERMINO DE OLIVEIRA
Setor de Licitações
Publicado por:
João Batista Pereira de Rezende
Código Identificador:005C1661
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RUA
SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA , 991, BAIRRO CENTRO,
ALTO ARAGUAIA - MT. CEP: 78.780-000 – FONE: (66) 34812885 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2014
Objeto: Locação de Um Centro Cirúrgico e Contratação de Diárias de
quartos/apartamentos em Hospitais.
Dia: 22/09/2014.
Entrega dos Envelopes: Até as 14:30 horas (Brasília), do dia
22/09/2014.
Edital Completo: Afixado no endereço acima ou pelo e-mail
lici.altoaia@gmail.com.
Abertura do envelope Nº 01: Às 14:30 horas, do dia 22 de
Setembro de 2014, no endereço acima.
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, regulamentada pelo Decreto 3.555/2000 e subsidiariamente pela
Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº
9.648/98).
Alto Araguaia - MT, 09 de Setembro de 2014.
RENATA FERMINO DE OLIVEIRA
Pregoeira
Publicado por:
João Batista Pereira de Rezende
Código Identificador:97FEFE38
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - MT
INEXIGIBILIDADE 011/2014 – PROCESSO DE
CREDENCIAMENTO 005/2014 EDITAL RESUMIDO
A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia – Estado de Mato Grosso,
situada na Rua José de Castro Maia, n.º991 centro, Alto Araguaia–
MT, CEP 78.780-000 através da sua Comissão Permanente de
Licitação e Comissão de Credenciamento, torna público, para quem
possa interessar que abrirá Credenciamento de Empresas para
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Alto Araguaia - MT, 09 de Setembro de 2014.
RENATA FERMINO DE OLIVEIRA
Pregoeira
Publicado por:
João Batista Pereira de Rezende
Código Identificador:CBE9A948
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 151, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
EXONERA A PEDIDO RAILDA MARIA
SANTOS, DO CARGO DE PROVIMENTO
EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE
SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º - Exonerar a pedido, RAILDA MARIA SANTOS, admitida
em 15 de Agosto de 2012, Portadora do CPF Nº 993.088.271-53 e RG
Nº 4299964 DGPC/GO, Carteira de Trabalho e Previdência Social nº
81016 serie 00029/GO do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e do
quadro de servidor efetivo – lotado na Secretaria de Saúde dá outras
providências.
Parágrafo Único - Determinar ao Departamento de Recursos
Humanos da Secretaria de Administração, proceder às anotações e
providencias cabíveis de que trata o caput deste artigo, na forma da
legislação vigente que disciplina a matéria.
Art. 2º - Esta Portaria produzirá seus efeitos legais a partir de 01 de
Setembro de 2014, revogadas as disposições em contrário.
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PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE.

Publicado por:
Ellen Betania Correia Dourado
Código Identificador:63A563CF

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto
Garças MT, em 02 de Setembro de 2014.
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Alto Garças – MT.
Publicado por:
Eliane Ribeiro da Silva Pereira
Código Identificador:7A77C088
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 152 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.
“Revoga a PORTARIA Nº 137/2014”
O Prefeito Municipal de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º - Revogar a Portaria nº 137 de 18 de Agosto de 2014, que
nomeou MARCOS EIDI HAYASHIDA, portador da Carteira de
Identidade com Registro Geral n°. 24.435.052-8 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o n° 117.384.378-76 para o cargo em comissão de
Gerência de Infraestrutura, lotado na Secretaria de Infraestrutura e
Obras, e dá outras providências.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
S PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE.

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2014
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2014
A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através de sua Pregoeira
e Equipe de Apoio, torna Público aos interessados, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – Tipo Menor
Preço por Lote, no dia 25 de setembro de 2014, às 08:00 horas, para
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM EDIFICAÇÕES
PÚBLICO MUNICIPAIS, conforme especificações e condições
constantes no Termo de Referência - Anexo I. A íntegra do Edital
encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal de Alto
Garças, localizada à Rua Dom Aquino n° 346, Centro – Alto Garças
/MT. Os Interessados também poderão obter informações através do
e-mail
pmaltogarcasmt@hotmail.com,
pelo
site
http://www.altogarcas.mt.gov.br e telefone (66) 3471 - 2450.
Alto Garças - MT, 09 de setembro de 2014.
EDI BATISTA RIBEIRO DE MIRANDA
Pregoeira Oficial.
Publicado por:
Ellen Betania Correia Dourado
Código Identificador:B3866AA8
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO

E.
Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Alto
Garças - MT, em 02 de Setembro de 2014.
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Alto Garças – MT.
Publicado por:
Eliane Ribeiro da Silva Pereira
Código Identificador:59692EB1
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2014
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2014
A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através de sua Pregoeira
e Equipe de Apoio, torna Público aos interessados, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – Tipo Menor
Preço por Lote, no dia 23 de setembro de 2014, às 08:00 horas, para
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO E DAS
VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALTO
GARÇAS, conforme especificações e condições constantes no Termo
de Referência - Anexo I. A íntegra do Edital encontra-se disponível na
sede da Prefeitura Municipal de Alto Garças, localizada à Rua Dom
Aquino n° 346, Centro – Alto Garças /MT. Os Interessados também
poderão
obter
informações
através
do
e-mail
pmaltogarcasmt@hotmail.com,
pelo
site
http://www.altogarcas.mt.gov.br e telefone (66) 3471 - 2450.

PROCESSO Nº078/2014 - PREGÃO PRESENCIAL R.P Nº
057/2014
O MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS, Estado Mato Grosso, por
intermédio de sua Pregoeira, Edi Batista Ribeiro de Miranda, e
Equipe de Apoio, designado pela Portaria nº 115/2014 de 03 de
Julho de 2014, torna público aos interessados o resultado final do
processo supracitado, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS NOVOS E ORIGINAIS, NECESSÁRIOS PARA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE A
FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE ALTO GARÇAS,
conforme as especificações contidas no Edital e Anexos. Temos a
informar o seguinte: Após analisar as propostas apresentadas
concluímos que sagra se vencedora a Empresa: NASCIMENTO
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, inscrita no
CNPJ sob n° 09.227.993/0001-03, localizada na Avenida Ulisses
Pompeu de Campos n°3000 Bairro Jardim Panorama, Várzea
Grande – MT, com os itens e respectivos descontos em percentual
(%): n° 7 – 63,00 %, 13 - 70,00% , 14 – 69.10%, 15 – 69.90%, 16 –
68,90 % e a empresa A.F. DE FARIAS, inscrita no CNPJ sob
n°15.252.024/0001-05, localizada na Avenida Gov. Julio Campos,
n°5.866B, Jd. Dos Estados, Várzea Grande – MT, com os itens e
respectivos descontos em percentual n° 1 – 39,10%, 2 – 43,10%, 3
– 40,10%, 4 - 42,10% , 5 – 50,10%, 6 – 60,10%, 8 – 60,00%, 9 –
67,10%, 10 – 69,00%, 11 – 70,00%, 12 – 80,00%, 17 - 63,10%, 18
– 70,00%, 19 – 25,10%, 20 – 25,10%, 21 – 25,10%, 22 – 25,10%,
conforme Edital do Processo.
Alto Garças – MT, 26 de Agosto de 2014.
EDI BATISTA RIBEIRO DE MIRANDA
Pregoeira.

Alto Garças - MT, 08 de setembro de 2014.

Publicado por:
Marciana Vila Alves
Código Identificador:DE2BA219

EDI BATISTA RIBEIRO DE MIRANDA
Pregoeira Oficial.
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SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PROCESSO Nº087/2014 - PREGÃO PRESENCIAL R.P Nº
064/2014
O MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS, Estado Mato Grosso, por
intermédio de sua Pregoeira, Edi Batista Ribeiro de Miranda, e Equipe
de Apoio, designado pela Portaria nº 115/2014 de 03 de Julho de
2014, torna público aos interessados que o certame acima
referenciado, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,
PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES DA
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO
GARÇAS, defragou –se fracassado. Em razão de uma única empresa
participante e vencedora não ter apresentado a documentação jurídico
fiscal exigida para habilitação. Concedido prazo de acordo com a
LC123/2006 a mesma não apresentou a regularização .

Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores
ou militares requisitados de outras esferas do governo ou de outros
poderes;
Contribuição ao Regime Geral da Previdência Social, recolhida ao
Instituto Nacional de Seguridade Social –INSS–, para os servidores
ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou
de emprego público;
Pensão alimentícia;
Imposto sobre rendimento do trabalho;
Indenização à Fazenda Pública Estadual em decorrência de dívida ou
restituição;
Contribuição sindical;

Alto Garças, 09 de Setembro de 2014.
Outras decorrentes de decisão judicial;
EDI BATISTA RIBEIRO DE MIRANDA
Pregoeira.
Publicado por:
Marciana Vila Alves
Código Identificador:BAD07941

Consignação facultativa: desconto incidente sobre a remuneração do
servidor e militar, ativo e inativo, e pensionista do Poder Executivo,
mediante sua autorização prévia e formal, e anuência da
Administração, dentre os quais:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Prestação referente a empréstimo, financiamento, consórcio ou
arrendamento imobiliário, cuja contratação teve por objetivo a
edificação ou aquisição de bem imóvel pelo servidor ou militar;

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL 0833/2014

Mensalidade instituída para o custeio de entidade de lazer, associações
e clubes de servidores ou militares;

Data: 03 de setembro de 2014.
SÚMULA: “Dispõe sobre autorização as para realizar
consignações em folha de pagamento no âmbito da
Administração Pública Direta, Autárquica e
Fundacional do Poder Executivo do Município de
APIACÁS, Estado de MATO GROSSO.”
ADALTO JOSÉ ZAGO, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e ainda com fulcro na
Lei Orgânica do Município, encaminha para apreciação e deliberação
da Câmara Municipal o seguinte projeto de Lei.
Art. 1º - Os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica
e fundacional do Poder Executivo obedecerão às disposições desta
LEI, para a efetivação de consignações facultativas em folha de
pagamento dos servidores, ativos e inativos, e pensionistas.
Art. 2º - Para os fins deste LEI, consideram-se:
Consignatária: destinatária dos créditos resultantes das consignações
compulsórias e facultativas;
Interveniente consignante: órgão ou entidade da administração
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo que procede aos
descontos relativos às consignações compulsórias e facultativas na
ficha financeira dos servidores e militares, ativos e inativos, e
pensionistas, em favor da consignatária;

Contribuição para planos de saúde, inclusive os de remoção médica,
patrocinados por entidade fechada ou aberta de previdência privada,
que opere com planos de pecúlio, seguro de vida, renda mensal e
previdência complementar, bem como por entidade administradora de
planos de saúde e afins;
Prêmio de seguro de vida de servidor ou militar coberto por entidade
fechada ou aberta de previdência privada, que opere com planos de
pecúlio, seguro de vida, renda mensal e previdência complementar,
bem como seguradora que opere com planos de seguro de vida e renda
mensal;
Amortização de empréstimo ou financiamento concedido por entidade
fechada ou aberta de previdência privada, que opere com planos de
pecúlio, renda mensal, previdência complementar; por instituição
oficial de crédito e por intermédio de cartões de crédito vinculados ou
não a instituições financeiras, destinada a atender a servidor ou
militar;
Pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de dependente
que conste dos assentamentos funcionais do servidor ou militar;
Contribuição associativa, assim como descontos de convênios de
sindicatos e associações de servidores ou militares;
Empréstimos em estabelecimentos bancários e caixas econômicas;
Contribuição confederativa;

Consignante: servidor e militar, ativo e inativo, e pensionista do
Poder Executivo, que se constituem, potencialmente, em tomador de
crédito consignado;

Descontos decorrentes de convênios firmados pelo Poder Executivo,
ou por suas autarquias e fundações, em benefício dos servidores ou
militares;

Tomador de crédito consignado: servidor e militar, ativo e inativo, e
pensionista do Poder Executivo que contraírem obrigação em
operação de crédito consignado;

Operações realizadas por intermédio de cartões de crédito, vinculados
ou não a estabelecimentos bancários.

Consignação compulsória: desconto incidente sobre a remuneração
do servidor e militar, ativo e inativo, e pensionista do Poder
Executivo, efetuado por força de lei ou mandado judicial, dentre eles:

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Cartão de crédito: modalidade de crédito em que a instituição
financeira concede crédito ao tomador para ser movimentado, até o
limite estabelecido, por meio de cartão magnético;
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Custo efetivo total (CET): percentual que traduz todos os custos
diluídos nas parcelas da operação de concessão de crédito, conforme
dispõe a Resolução nº 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do
Conselho Monetário Nacional (CMN).
Art. 3º - O controle e averbação das consignações em folha de
pagamento, obrigatórias e facultativas, serão efetuados pelo
interveniente consignante.
Art. 4º - Somente poderão ser admitidas como entidades
consignatárias:
Entidades de classe, associações e clubes constituídos de servidores;
Entidades sindicais representativas de serviços públicos estaduais;
Entidades fechadas ou abertas de previdência privada;
Entidades securitárias que operem com plano de seguro de vida;
Instituto de Assistência dos Servidores Públicos;
Entidades beneficentes;
Instituições financeiras;
Empresas estatais concessionárias de serviços públicos de energia
elétrica, de água potável e esgotos sanitários;
Pessoas jurídicas signatárias de convênios firmados com o Poder
Executivo, ou com suas autarquias e fundações, em benefício do
servidor ou militar;
Entidades administradoras de cartões de crédito e débito.
Art. 5º - As instituições de crédito que visem ao credenciamento para
oferta de crédito consignável em folha de pagamento do tomador,
deverão ser certificadas por entidade representativa do sistema
financeiro, devendo esta cadastrar, certificar e identificar as pessoas
físicas e jurídicas que atuem como agentes de crédito.
Art. 6º - O ingresso de uma nova instituição de crédito no sistema
digital de consignações se dará da seguinte forma:
Nos moldes do Art. 5º, a instituição apresentará a documentação
exigida à interveniente consignante, que emitirá um parecer sobre a
sua regularidade para operação de crédito;
A interveniente consignante com base no parecer emitido e
atendimento de eventuais condições complementares previstas em
edital próprio, efetuará o credenciamento da instituição, válido por, no
máximo, 01 (um) ano;
Art. 7º - As consignatárias deverão, obrigatoriamente, firmar:
Convênio com a interveniente consignante, representada pela
interveniente consignante, com prazo máximo de vigência de 12
(doze) meses;
Contrato específico de prestação de serviços com a pessoa jurídica
designada pela interveniente consignante, a qual possibilitará o
processamento e controle das consignações em folha de pagamento.
Art. 8º - A margem consignável será informada pelo setor de recursos
humanos da prefeitura através de carta margem.
Art. 9º - A consignação em folha de pagamento, a critério da
consignatária e sem nenhuma responsabilidade para a Administração
Pública, poderá ser estendida ao servidor público comissionado e ao
servidor amparado pela Lei nº 13.664, de 27 de julho de 2000.
§ 1º - O valor de crédito, contratado pelo tomador do empréstimo
consignado, ou reembolsável, será disponibilizado exclusivamente em
conta bancária de sua titularidade.
§ 2º - Contratos e/ou autorizações de descontos incluídos após o ponto
de corte de referência de consignações, implicarão processamento do
desconto em folha somente a partir do mês subsequente.
§ 3º - A consignatária deverá se resguardar com todas as garantias
possíveis, eximindo o Interveniente Consignante de qualquer
responsabilidade por perdas ou prejuízos decorrentes do rompimento
de vínculo do consignante com a Administração Pública, o que poderá

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

ocorrer nos termos da legislação própria e sem aviso prévio à
consignatária.
Art. 10º - Fica limitado a até 72 (Setenta e dois) meses o número de
parcelas referentes à contratação de créditos consignados em folha de
pagamento, exceto quanto ao crédito imobiliário.
Art. 11º - Os valores consignados serão processados e posteriormente
repassados às consignatárias, por intermédio de cada interveniente
consignante, mediante crédito em instituição bancária e de acordo
com o calendário de pagamento da folha estabelecido por aquela.
Art. 12º - A soma das consignações compulsórias e facultativas, não
poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, provento
ou pensão mensal do consignante, respeitado o limite de 30% (trinta
por cento) para as facultativas e excluídos os valores correspondentes
a:
Diárias;
Ajuda de custo;
Demais indenizações;
Salário-família;
Décimo terceiro salário;
Auxílio-natalidade;
Auxílio-funeral;
Adicional de férias;
Hora extra, sobreaviso ou hora de plantão;
Adicional de produtividade ou participação em resultados;
Diferenças resultantes de importâncias pretéritas;
Função comissionada;
Substituição.
§ 1º - Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas
exceda ao limite definido neste artigo, serão suspensos, até ficar
dentro do limite, os descontos relativos às consignações facultativas
de menores níveis de prioridade, obedecida a seguinte ordem:
Pensão alimentícia voluntária;
Mensalidade para exclusivo custeio de entidade de classe, associações
e cooperativas;
Amortização de empréstimos ou financiamentos pessoais;
Amortização de empréstimo, financiamentos, consórcios e
arrendamento imobiliário, cuja contratação teve por objetivo a
aquisição de bem imóvel pelo servidor ou militar;
Contribuição para planos de saúde;
Contribuição para previdência complementar ou renda mensal;
Contribuição para seguro de vida;
Contribuição para planos de pecúlio;
Outros.
§ 2º - Caso a soma das consignações facultativas exceda aos limites
definidos, em virtude de eventual redução da margem de consignação
facultativa, poderão ser suspensos a pedido do tomador, até ficarem
dentro daqueles limites, os descontos relativos a consignações
facultativas de menores níveis de prioridade, definidos na alínea
anterior, assegurados o contraditório e a ampla defesa à consignatária.
§ 3º - No caso de consignante acometido de qualquer uma das doenças
indicadas no Art. 264, alínea “c”, da Lei nº 10.460, de 22 de fevereiro
de 1988, com a redação dada pelo Art. 4º da Lei nº 12.210, de 20 de
novembro de 1993, o aumento do limite mensal para 50% (cinquenta
por cento) da margem consignável deverá ser autorizado pela
Administração, após requerimento escrito, fundamentado e assinado
pelo próprio consignante, ou por seu representante legal.
§ 4º - O valor mínimo para descontos decorrentes de consignação
facultativa é equivalente a 5% (Cinco por cento) do salário mínimo.
§ 5º - O valor da remuneração, provento ou pensão mensal, após a
aplicação da dedução dos valores correspondentes aos incisos do
caput, corresponderá à base de cálculo de margem de consignação
facultativa.
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Art. 13º - A consignação em folha de pagamento não implicará
corresponsabilidade do interveniente consignante por dívidas ou
compromissos de natureza pecuniária, assumidos pelo tomador junto à
consignatária.
Art. 14º - Ao limite estabelecido como margem para as consignações
facultativas, previsto no Art. 13º, somam-se 10% (dez por cento) da
base de cálculo de margem de consignação facultativa, para descontos
a favor das instituições que operem com o cartão de crédito,
devidamente credenciadas.

Art. 18º - A instituição financeira, ao realizar as operações por meio
de cartão de crédito, deverá, sem prejuízo de outras informações
legais exigidas, observar a regulamentação expedida pelo Conselho
Monetário Nacional e pelo Banco Central (BACEN), em especial as
disposições constantes da Resolução nº 2.878, de 26 de julho de 2001,
ou norma que vier a substituí-la, bem como dar ciência prévia ao
tomador, no mínimo, das seguintes informações:
Valor total da fatura, com e sem juros;
Custo efetivo total mensal e anual;

Parágrafo único - Os tomadores, possuindo margem disponível de
que trata o caput deste artigo, poderão autorizar o desconto em folha
de pagamento de despesas e saques contraídos com cartão de crédito
concedido por instituições financeiras devidamente credenciadas para
este fim, inclusive contendo código de entidade e rubrica de desconto
específicos, desde que:

Todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que
eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;
Valor, número e periodicidade das prestações;
Soma total a pagar com o cartão de crédito.

Tomador tenha firmado contrato ou termo de adesão com a instituição
financeira, autorizando a consignação de parcelas de cartão de crédito
em folha de pagamento, não sendo aceita autorização dada por
telefone, nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de
ocorrência.
Art. 15º - A Reserva de Margem Consignável (RMC), destinada à
operação de cartão de crédito, somente poderá ocorrer após a
solicitação formal firmada pelo tomador, sendo vedado à instituição
financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado, ou cobrar
taxa de manutenção ou anuidade.
Art. 16º - Nas operações de cartão de crédito, serão observados os
seguintes critérios:
Número de pagamentos não poderá exceder a 72 (Setenta e duas)
parcelas mensais e sucessivas;
O limite máximo de comprometimento será definido pelas instiuições
financeiras consignatárias, de acordo com suas políticas para
definição de risco de crédito;
O CET também sera definido livremente pelas entidades
consignatárias, levando-se em conta o custo de captação dos recursos;
É vedada a cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC) e de
quaisquer outras taxas administrativas, exceto a prevista no §1º deste
artigo;
O tomador, ao utilizar a RMC relativa ao cartão, não poderá ser
onerado com a cobrança de qualquer custo adicional de manutenção
ou anuidade, excetuando o previsto neste Decreto, devendo sempre
ser mensalmente, ou sempre que requerido, informado ao tomador o
CET com o qual a consignatária está operando;
O titular do cartão de crédito poderá optar, mediante autorização
expressa, pela contratação de seguro contra roubo, perda ou extravio,
cujo prêmio mensal será estipulado pela instituição consignatária.
A instituição financeira não poderá aplicar juros sobre o valor das
compras pagas com cartão de crédito, quando o tomador liquidar o
valor total da fatura em uma única parcela na data de vencimento.
Art. 17º - As instituições credenciadas deverão encaminhar aos
tomadores, até o dia 30 (trinta) de cada mês, extrato com descrição
detalhada das operações realizadas, no qual constarão,
obrigatoriamente, o valor de cada operação, o estabelecimento onde
foram efetivadas, bem como o número de telefone e local para
atendimento e solução de dúvidas ou eventuais demandas.
Parágrafo único - Caso a RMC seja insuficiente para a cobertura dos
gastos efetuados pelo tomador no referido mês, as instituições
financeiras encaminharão sua cobrança em boleto para pagamento da
diferença, sem quaisquer encargos moratórios, com vencimento no dia
10 (dez) do mês subsequente ao pagamento previsto no cronograma
da folha.
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Art. 24º - A consignação facultativa poderá ser cancelada:
Por interesse da Administração;
Por interesse da consignatária, expresso por meio de solicitação
formal encaminhada ao interveniente consignante;
A pedido do tomador, mediante requerimento endereçado ao
interveniente consignante e com anuência da consignatária, no caso de
compromisso pecuniário assumido e usufruído.
Parágrafo único - Independerá de anuência da consignatária o
cancelamento da consignação facultativa manifestamente indevida,
como nos casos de entidades que não mais operem no sistema de
consignações.
Art. 25º - O pedido de cancelamento de consignação, por parte do
consignante, deve ser atendido com a cessação de desconto na folha
de pagamento do mês em que foi formalizado o pleito, ou na folha do
mês imediatamente seguinte, caso já tenha sido processada,
observando o seguinte:
A consignação de mensalidade das entidades a que se referem os
incisos I e II, do Art. 4º, somente poderá ser cancelada após a
desfiliação do consignante;
A consignação relativa à amortização de empréstimo, renda mensal,
previdência complementar e cartão de crédito somente poderá ser
cancelada com a aquiescência do tomador e da consignatária,
mediante solicitação formal encaminhada ao interveniente
consignante.
Art. 26º - Caso as consignações facultativas em folha de pagamento
excedam os limites estabelecidos nesta Lei, não serão acatadas,
devendo aguardar a liberação de margem consignável para novo
registro.
§ 1º - Havendo comprovada má fé do servidor na consignação de mais
de uma consignatária ou erro material de processamento, e que
ocasione o excesso dos limites estabelecidos neste Decreto, poderá a
interveniente consignante adequar os valores a serem consignados,
possibilitando a consignação do montante de até 50% (cinquenta por
cento) da remuneração bruta do servidor.
§ 2º - Nestes casos, para evitar a perda de margem, a consignatária
também poderá optar por reduzir o valor da consignação facultativa,
adequando-a ao limite definido, aumentando o prazo estipulado,
podendo inclusive extrapolar aquele definido no Art. 11º.
Art. 27º - Nas relações entre o consignante e a consignatária,
decorrentes de operação de consignação facultativa em folha de
pagamento, fica estabelecido o seguinte:
I – A consignatária deve:
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Apresentar para o consignante informações detalhadas sobre o
funcionamento de empréstimos e outras modalidades de consignações
facultativas em folha de pagamento, discorrendo acerca das taxas
praticadas, com os respectivos prazos, a forma de desconto, os direitos
e deveres da consignatária e do consignante, o telefone do órgão de
defesa do consumidor e do BACEN, para eventuais dúvidas ou
reclamações;
Disponibilizar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado a
partir da solicitação do consignante ou da consignatária que o
represente, demonstrativo do seu saldo devedor com validade mínima
de 03 (três) dias úteis;
Informar obrigatoriamente, por telefone via SAC ou email, as parcelas
que compõem o saldo da negociação, nos casos de quitação
antecipada, recompra e renegociação;
Observar que a forma de pagamento prevista na alínea “c” deste
inciso, deverá ser feita unicamente e exclusivamente por intermédio
de boleto bancário;
Liberar, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, contado da efetivação do
pagamento do saldo devedor, no caso de liquidação antecipada com
recurso próprio, a margem anteriormente contratada com o respectivo
valor;

§ 3º - A consignatária, no montante de suas operações e consignações,
é totalmente responsável pelos prejuízos causados por atos de pessoas
físicas e pessoas jurídicas terceirizadas que a representem, nos termos
do Art. 4º, inciso I, da Resolução do BACEN nº. 3110, de 31 de julho
de 2003.
Art. 28º - Em caso de revogação total ou parcial das Leis que
regulamentam as consignações em folha de pagamento, ou de
expedição de qualquer ato administrativo que suspenda ou impeça o
registro de novas consignações, aquelas existentes serão mantidas
pelos intervenientes consignantes, até o cumprimento total das
obrigações pactuadas entre a consignatária e o consignante.
Art. 29º - O falecimento do consignante implicará a cessação
imediata dos descontos consignados.
Art. 30º - Para os efeitos deste Decreto, computar-se-ão os prazos
excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
Art. 31º - Os autos dos processos de credenciamento de entidades
e/ou instituições financeiras serão devidamente arquivados, ficando
sob a guarda da interveniente consignante.
Art. 32º - As consignações que visem à edificação ou aquisição de
bem imóvel serão tratadas em normas complementares.

Atender, nos casos de solicitação de liquidação antecipada dos
contratos, com recurso próprio, ao consignante, no prazo máximo de
02 (dois) dias úteis, sendo facultado a ele cancelar a solicitação
diretamente na consignatária para a qual fora dirigida;

Art. 33º - As instituições consignatárias que atualmente operam no
Município terão prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste
decreto para adequação as novas normas, ficando mantidos os
convênios vigentes.

Realizar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado a partir do
repasse do valor consignado efetivado pela administração para as
consignatárias, os reembolsos devidos ao consignante;

§1° - A instituição consignatária que não adequar seu convênio no
prazo a que se refere o caput ficará impedida de realizar novas
operações de consignação.

Depositar o crédito consignado ou restituição exclusivamente em
conta bancária de titularidade do consignante;

Art. 34º - A interveniente consignante, no exercício de sua
competência, expedirá as normas complementares que se fizerem
necessárias à aplicação desta Lei através de Decreto.

Cumprir e respeitar as disposições desta Lei.
Art. 35º - Esta Lei entra em vigor imediatamente após sua publicação.
São condutas vedadas à consignatária:
Art. 36º - Revogam-se as disposições em contrário.
A exposição do consignante, mesmo quando inadimplente, a qualquer
tipo de constrangimento ou ameaça;
A cobrança indevida do servidor celetista, no mês posterior ao gozo
de suas férias, da parcela já descontada antecipadamente em folha de
pagamento;

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2014.
ADALTO JOSÉ ZAGO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Lidia Maria Silva Contrera
Código Identificador:FDEA606B

Uso de metodologia desleal e má-fé, quando da apresentação dos
produtos oferecidos;
A indução do consignante a erro, utilizando-se de publicidade
enganosa e abusiva ou métodos comerciais coercitivos;
Efetuar operações com consignante que tiver contrato em processo de
suspenção judicial;
A realização de descontos sem a devida autorização do consignante;
Contratação de consignação em desacordo com o disposto neste
Regulamento, mediante fraude, simulação, dolo, conluio ou culpa que
caracterizem a utilização ilegal da folha de pagamento.
§ 1º - Nos casos de operação de compra, recompra e liquidação
antecipada, tendo a consignatária adquirente recebido o valor
correspondente ao saldo, dentro do prazo de validade, a consignatária
cessionária da dívida consignada deverá conceder a quitação total ao
tomador.
§ 2º - O valor do saldo devedor informado pela consignatária é de sua
inteira responsabilidade, devendo ela conceder quitação total ao
tomador, que não será onerado por eventuais erros.
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
069/2014
PRIMEIRO TERMO ADITIVO NEGATIVO AO CONTRATO
069/2014; OBJETO: “O presente termo aditivo tem por finalidade
alterar a cláusula terceira (DO VOLOR) do Contrato original firmado
entre as partes, tendo como objeto a Execução de Obra de
Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Vias Urbana da Cidade de
Araputanga/MT. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Araputanga/MT.
CONTRATADA:
CONSTRUMANA
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP. VALOR ORIGINAL DO
CONTRATO: 895.929,36 (Oitocentos e Noventa e Cinco Mil
Novecentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos). VALOR
DO ADITIVO: 28.536,96 (vinte oito mil quinhentos e trinta e seis
reais e noventa e seis centavos). O novo valor para o contrato passa a
ser de 867.392,40 (Oitocentos e Sessenta e Sete Mil Trezentos e
Noventa e Dois Reais e Quarenta Centavos). JUSTIFICATIVA: A
alteração da cláusula do contrato supracitado se deve ao parecer de
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reprogramação de valores emitido pela Caixa Econômica Federal,
para adequação da tabela SINAPI.

Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:C3AE776F

ARAPUTANGA/MT, em 18 de Agosto de 2014.
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO Nº 208/2014

SIDNEY PIRES SALOMÉ
Prefeito Municipal
Publicado por:
Monica Ferreira dos Santos
Código Identificador:C23B3BEB
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA - DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014
A Prefeitura Municipal de Araputanga-MT, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público, aos licitantes que
apresentaram proposta na sessão inicial do dia 20/08/2014, para a
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014, que tem o Objeto Seleção de empresa, pelo critério do menor preço, para a é execução
de obra, visando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E
DRENAGEM PLUVIAL PARA REVITALIZAÇÃO DE VIAS
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA. Informa aos
licitantes interessados que o prazo recursal quanto a Habilitação
Jurídica nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93, transcorreu em
branco, ou seja, não foi interposto recurso pela licitante inabilitada,
onde esta CPL informa que a sessão de abertura dos Envelopes
Proposta será no dia 12/09/2014, com inicio as 08:30 horas (horário
de Mato Grosso). No endereço estabelecido no edital.

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA;
CONTRATADA: VALDIVINO SCHROK PLASTER – ME;
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS
VICINAIS E PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE
ARIPUANÃ; VALOR GLOBAL: R$ 51.547,93; VIGENCIA:
08/09/2014 à 08/10/2014; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 096/2014.
Publicado por:
Tania Andreia Neves
Código Identificador:741CFAD8
GABINETE DO PREFEITO
DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 109/2014
AO CONTRATO N°. 310/2010 QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ PARA EXECUÇÃO
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO
JARDIM
PLANALTO
NESTE
MUNICÍPIO;
NATIVA
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA; ADITIVO DE
PRAZO; VIGENCIA: 10/09/2014 A 08/01/2015.
Publicado por:
Tania Andreia Neves
Código Identificador:0370E17E

Araputanga - MT, 09 de Setembro de 2014.
EMERSON MONTEIRO TAVARES
Presidente da CPL
Publicado por:
Ronaldo Edson Schiavinato
Código Identificador:E5911BC1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 14/88
SÚMULA: DÁ DENOMINAÇÃO AO CEMITÉRIO
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ALMIRO PETERSEN WILLIG, PREFEITO MUNICIPAL DE
ARIPUANÃ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE
ACORDO COM A LEI N°3.770 DE 14/09/76.
DECRETA:
ARTIGO 1º - “Fica denominado NECRÓPOLE CAMPO DA PAZ” a
área destinada ao cemitério municipal da sede do Município
compreendendo as quadras de n°s 139, 140, 141, 142, 164, 165, 166 e
167, do loteamento “CIDADE ALTA”, da planta cadastral da cidade
de Aripuanã.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.442/2014
O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais e
com amparo no Artigo 81, Inciso III da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido do Sr WEDER PEREIRA DA SILVA,
portador da Cédula de Identidade RG nº.1466532-8-SSP/MT e
inscrito no CPF sob o nº. 967.013.901-53, do cargo de Carreira de
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, lotado na Secretaria
Municipal de Infraestrutura, a partir de 05/09/2014, tornando sem
efeito a Portaria n° 4.464/2010.
Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 09 dias de Setembro
de 2014.
EDNILSON LUIZ FAITTA
Prefeito Municipal
Registre-se e
publique-se
RAFAEL GOMES PAULINO
Secretário Mun. de Administração
Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:182770CD

ARTIGO 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação
ARTIGO 3º - Revogadas as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 19 do mês de
outubro de 1.988.
ALMIRO PETERSEN WILLIG
Prefeito Municipal
Registre-se e
Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.443/2014
O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pelo Art. 33 da Lei Complementar nº. 001/99;
RESOLVE:
Art 1° - COLOCAR EM DESVIO DE FUNÇÃO a servidora Srª
CICERA GERONIMO BORGES, portadora da Cédula de
Identidade RG nº. 184.901 SSP/RO, e inscrita no CPF sob o n°.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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331.072.202-30, ocupante do cargo de Carreira de ZELADORA,
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para prestar
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, em conformidade com o que
determina o Laudo Médico emitido pelo Dr. Affonso Penna Bezerra
Lima Junior CRM/MT 2.382, no período de 12/09/2014 à 10/03/2015.
Art 2° - A readaptação não acarretará aumento ou redução de
vencimento ou remuneração do servidor de acordo com o que dispõe
o Art. 35 da Lei Complementar nº 001/99.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.446/2014
“Dispõe sobre a Nomeação da Comissão de
Inventário de Bens Patrimoniais.”
O Prefeito Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de
suas atribuições legais;
RESOLVE:

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 09 dias de Setembro
de 2014.
EDNILSON LUIZ FAITTA
Prefeito Municipal
Registre-se e
publique-se
RAFAEL GOMES PAULINO
Secretário Mun. de Administração
Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:3B2F6A66
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.444/2014
“Dispõe sobre a Nomeação da Comissão de
Reavaliação de Bens Patrimoniais.”
O Prefeito Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de
suas atribuições legais;

Art. 1º NOMEAR, os seguintes membros para compor a
COMISSÃO DE INVENTÁRIO de Bens Patrimoniais referente ao
exercício de 2014.
Geslane Silva dos Anjos
Valdemir Cotrim de Oliveira
Gislaine de Lima Oliveira
Marcelia Oliveira de Moura
Sonia Maria Ferreira da Silva
Daniela Georgina de Deus Coelho
Paulo Varanda Linhares
Elenil Campos Benevides
Reginaldo Gonçalves Ramos
Alextania Piran
Ivonete Lazarotto
Mauriza Batista Reis
Heiji da Silva Kawatake
Maria das Graças Rodrigues Cristino
Art. 2° O inventário acima mencionado deverá ocorrer num prazo
máximo de noventa dias a contar da presente data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 09 dias de Setembro
de 2014.

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, os seguintes membros para compor a
COMISSÃO DE REAVALIAÇÃO de Bens Patrimoniais referente
ao exercício de 2014.
Geslane Silva dos Anjos
Valdemir Cotrim de Oliveira
Gislaine de Lima Oliveira
Marcelia Oliveira de Moura
Sonia Maria Ferreira da Silva
Daniela Georgina de Deus Coelho
Paulo Varanda Linhares
Elenil Campos Benevides
Reginaldo Gonçalves Ramos
Alextania Piran
Ivonete Lazarotto
Mauriza Batista Reis
Heiji da Silva Kawatake
Maria das Graças Rodrigues Cristino
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1°/09/2014, tornando sem efeito a Portaria
n° 7.217/2014.
Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 09 dias de Setembro
de 2014.
EDNILSON LUIZ FAITTA
Prefeito Municipal
Registre-se e
publique-se
RAFAEL GOMES PAULINO
Secretário Mun. de Administração
Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:853737FC

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

EDNILSON LUIZ FAITTA
Prefeito Municipal
Registre-se e
publique-se
RAFAEL GOMES PAULINO
Secretário Mun. de Administração
Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:AB40F417
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.445/2014
“Dispõe sobre a Nomeação da Comissão de
Depreciação de Bens Patrimoniais.”
O Prefeito Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de
suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, os seguintes membros para compor a
COMISSÃO DE DEPRECIAÇÃO de Bens Patrimoniais referente
ao exercício de 2014.
Geslane Silva dos Anjos
Valdemir Cotrim de Oliveira
Gislaine de Lima Oliveira
Marcelia Oliveira de Moura
Sonia Maria Ferreira da Silva
Daniela Georgina de Deus Coelho
Paulo Varanda Linhares
Elenil Campos Benevides
Reginaldo Gonçalves Ramos
Alextania Piran
Ivonete Lazarotto
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Mauriza Batista Reis
Heiji da Silva Kawatake
Maria das Graças Rodrigues Cristino
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1°/09/2014, tornando sem efeito a Portaria
n° 7.218/2014.
Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 09 dias de Setembro
de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 09 dias de Setembro
de 2014.
EDNILSON LUIZ FAITTA
Prefeito Municipal
Registre-se e
publique-se
RAFAEL GOMES PAULINO
Secretário Mun. de Administração

EDNILSON LUIZ FAITTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:FDBE6C9C

Registre-se e
publique-se

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.449/2014

RAFAEL GOMES PAULINO
Secretário Mun. de Administração
Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:DC64DE4B
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.447/2014
O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais e
com amparo no Artigo 81, Inciso III da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
CONCEDER, licença por 08 (oito) dias por motivo de doença em
pessoa da família, para a funcionária Srª. GRACIELI MARIA
PAULUK, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1576420-6
SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº. 006.367.021-62, ocupante do
cargo de Carreira de PROFESSOR III CLASSE A, lotada na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com remuneração,
tendo em vista o disposto no Art. 85, parágrafo 2º, da lei
complementar nº. 001/99 – Estatuto do Servidor Público, conforme
requerimento acompanhado de encaminhamento médico (anexo), a
partir do dia 29/08/2014.
Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 09 dias de Setembro
de 2014.

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais e
com amparo no Artigo 81, Inciso III da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
CONCEDER, licença por 15 (quinze) dias por motivo de doença
em pessoa da família, para a funcionária Srª. ELAINE ALVES DE
SOUZA DIAS, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1996870 2°
VIA SSP/GO e inscrita no CPF sob o nº. 567.745.592-04, ocupante do
cargo de Carreira de PROFESSOR II CLASSE A, com licenciatura
em Pedagogia – Sede, lotada na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, com remuneração, tendo em vista o disposto no Art. 85,
parágrafo 2º, da lei complementar nº. 001/99 – Estatuto do Servidor
Público, conforme requerimento acompanhado de encaminhamento
médico (anexo), a partir do dia 14/08/2014.
Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 09 dias de Setembro
de 2014.
EDNILSON LUIZ FAITTA
Prefeito Municipal
Registre-se e
publique-se
RAFAEL GOMES PAULINO
Secretário Mun. de Administração

EDNILSON LUIZ FAITTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:6CB1ABDF

Registre-se e
publique-se

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.450/2014

RAFAEL GOMES PAULINO
Secretário Mun. de Administração
Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:ACC91039

O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais e
com amparo no Artigo 19 da Lei Complementar nº. 002/99 e no
Artigo 81, Inciso III da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.448/2014
O Prefeito Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais e
com amparo no Artigo 81, Inciso III da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
CONCEDER, licença por 60 (sessenta) dias por motivo de doença
em pessoa da família, para a funcionária Srª. FRANCISCA
MARQUES DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG
nº 1446437-3 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº 992.906.691-87,
ocupante do cargo de Carreira de ZELADORA, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, com remuneração, tendo em vista
o disposto no Art. 85, parágrafo 2º, da lei complementar nº. 001/99 –
Estatuto do Servidor Público, conforme requerimento acompanhado
de encaminhamento médico (anexo), a partir do dia 02/07/2014.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

ELEVAR de Nível, a funcionária. Sra. JUCELI RITA
PANACESKI, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.795.132-4
SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 056.152.849-78, ocupante do
Cargo de Carreira de PROFESSOR NIVEL I, CLASSE “B”, para
PROFESSOR NÍVEL II, considerando a conclusão do CURSO DE
PEDAGOGIA - LICENCIATURA, com amparo no Artigo 19 da
Lei Complementar n°. 002/99, que dispõe sobre o Estatuto do
Magistério Público Municipal de Aripuanã, a partir do dia
1°/09//2014.
Gabinete do Prefeito Municipal de Aripuanã, aos 09 dias de Setembro
de 2014.
EDNILSON LUIZ FAITTA
Prefeito Municipal
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Registre-se e
publique-se

Publicado por:
Fernando dos Santos Lopes
Código Identificador:865F9ADC

RAFAEL GOMES PAULINO
Secretário Mun. de Administração
Publicado por:
Claudia Maria Tscha
Código Identificador:6858A1C4
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO
DE PREÇO Nº 103/2014
A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, através de sua Pregoeira,
nomeada pela Portaria 7.021/2014, torna público que estará realizando
licitação na Modalidade Pregão Presencial/Registro de Preço, regido
pela Lei 10.520/02, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto 8.250/2014,
Decreto Municipal 1.392/08 e subsidiada pela Lei 8.666/93 e suas
alterações. Objeto: Registro de Preços para a futura e eventual
aquisição de materiais permanente destinados ao atendimento das
Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Municipal de Ação
Social e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
deste Município de Aripuanã. Início da Sessão: Dia 23/09/2014, às
08h00min (oito horas), horário local, na sala do Setor de licitações
desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido, alternativamente em
via impressa, na Prefeitura Municipal de Aripuanã no horário de 8h as
11h30min
ou
através
do
endereço
eletrônico
licitacao@prefeituradearipuana.com.br. Maiores informações pelo
telefone (66) 3565-3900.
Aripuanã-MT, 09 de Setembro de 2014.
ANA CRISTINA DA SILVA CAPPELLESSO
Pregoeira
Publicado por:
Ana Cristina da Silva Cappelesso
Código Identificador:6288BDFB
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E TRABALHO
RESOLUÇÃO 001/FUMIS/2014
Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Ação do
Fundo Municipal de Investimento Social – FUMIS
2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social
de Barra do Bugres – MT.
O Comitê de Avaliação de Programas de Instrumentos Sociais de
Barra do Bugres – MT, reunido no dia 09 de Setembro do ano de
2014, em Reunião Ordinária, registrada na ata 010/2014, no uso de
suas atribuições legais com base na Lei Municipal n.º 1.643/2006, nas
dependências da Secretária Municipal de Assistência Social, sito a
Av. das Nações n.º 400 – Maracanã.
R/E/S/O/L/V/E:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do Fundo Municipal de
Investimento Social – FUMIS 2014 da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Barra do Bugres.
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
podendo ser revogada as disposições contrarias.
REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMPRA-SE
Barra do Bugres – MT 09 de Setembro de 2014.
ADRIANA APARECIDA MIRANDA SANSÃO
Representante da Sociedade Civil
FERNANDA DALIANY DA SILVA FACHIN
Representante do Poder Público Municipal.
Publicado por:
Wellington Rogério Duarte da Silva
Código Identificador:C6E17933

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 036/2014
GUSTAVO ABI RACHED CRUZ, Presidente da Câmara Municipal
de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas por lei, etc;
RESOLVE:
Art. 1º) Exonerar a partir do dia 09 de setembro de 2014, a Sra. Rute
Néri Barbosa, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 4.366.611-8
SSP/PR e do CPF. nº 378.542.671-20, do Cargo Comissionado de
Técnico Administrativo, nomeada através da Portaria nº 011/2014.
Art. 2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.
Gabinete do Presidente, aos 09 dias do mês de setembro de 2014.
GUSTAVO ABI RACHED CRUZ
Presidente
Registrado nesta Secretaria e publicado por afixação no mural da
Câmara Municipal.
Secretaria Geral, aos 09 dias do mês de setembro de 2014.
FERNANDO DOS SANTOS LOPES
Secretário Geral
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2014PREGÃO ELETRONICO Nº19 COM REGISTRO DE PREÇOSTIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
Para atendimento do disposto no §2°Artigo 15 da Lei Federal nº8.
666/93, sob decreto nº7.892/2013, a Prefeitura de Cáceres, através da
Secretaria de administração torna público os preços registrados na Ata
abaixo discriminada, bem como, as respectivas empresas detentoras,
conforme segue anexo.
Órgão Gerenciador: Diversas Secretarias Desta Prefeitura..
Objeto: Aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender as
solicitações das secretarias desta Prefeitura Municipal de Cáceres.
Fonte de Recursos: (1.1.00) Rec. Ordinário, (0.1.29) Trans.do FNDE
E OUTROS.
Realização; 28 de Agosto de 2014 às 09:00 horas.
Empresa Vencedora: AUTO POSTOTUIUIU LTDA , vencedora dos
itens 2 óleo dois tempos para roçadeira,
3 óleos hidráulico ATF,
4 óleo lubrificante para motor flex
6fluido de freio,
7graxas para rolamento,
8 óleo lubrificante para eixo traseiro API-GLS5 90,
9 óleo lubrificante w 40,
10 óleo lubrificante para eixo traseiro API-GL5 85W140 PARA
MOTOR DIESEL S10,
11 óleo lubrificante SAE 15 W40,
www.amm.org.br
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13 água destilada,
14 diesel comum,
15 óleo 20w40 API SF,
16 óleo 4t 20w50 API SL e SAJO MA,
17, óleo e tempo náutico
18 óleo lubrificante e
19 óleo hidráulico automotivo, perfazendo o valor total de R$
1.141.542,72 ( HUM MILHÃO CENTO E QUARENTA E UM MIL
E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E
DOIS CENTAVOS)
Empresa Vencedora: PAULO SERGIODIAS POSTO-EPP ,
VENCEDORA DOS ITENS 1gasolina comum,
5 diesel s-10 e
12 etanol combustivel, perfazendo o valor total de R$ 594.506,40 (
QUINHENTOS E NOVENTA EQUATRO MIL QUINHENTOS E
SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
Prefeitura de Cáceres/ MT, 08 de Setembro de 2014.
ROSAIR SANTANA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Publicado por:
Luciene Etiene de Souza
Código Identificador:C5ED395A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 390 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE
MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo
74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e a SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei
nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de
fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de
2013, e:
CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao
Protocolo Geral sob nº 24978, de 03 de setembro de 2014,
R E S O L V E:
Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a
Comissão de Transporte Escolar, com a finalidade de fiscalizar a
execução do transporte escolar pelo Município, composta pelos
seguintes representantes:
REPRESENTANTE DOS ALUNOS
Marquines Borges Gomes
REPRESENTANTE DOS PAIS
Valtair Dimas de Souza
ASSESSOR PEDAGÓGICO
Cícero Elivaldo Gonçalves
REPRESENTANTE DOS PROFESSORES ESTADUAIS
Robson Cezar Huratdo
REPRESENTANTE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS
José Xisto Sobrinho
REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Luiz Geraldo de Moraes
REPRESENTANTE DO CONSELHO DO FUNDEB/PNATE
Cleuza Brito da Silva de Lázari
Art.2º A Comissão de Transporte Escolar deverá obrigatoriamente,
emitir parecer nas prestações de contas e relatório acerca das
condições do Transporte Escolar do Município.
Art.3º Revogar a Portaria nº 300, de 06 de junho de 2014.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 04 de setembro de 2014.
FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres
NELCI ELIETE LONGHI
Secretária Municipal de Educação
Afixado em 04.09.2014
Publicado por:
Ivanir Viana e Silva
Código Identificador:64E3CE6F
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 376 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
“Regulamenta os artigos 158, IX e 177 da Lei
Complementar Municipal nº 25, de 27 de novembro
de 1997 e dispõe sobre a implantação do adicional de
produtividade fiscal e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE
MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo
74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e o SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei
nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº. 098, de 24 de
fevereiro de 2011, alterado através do Decreto º 153, de 01 de abril de
2013, e:
CONSIDERANDOque a Lei Complementar Municipal nº25, de 25
de novembro de 1997, nos artigos 158, IX e 177 instituiu o pagamento
do adicional de produtividade fiscal, visando a estimular os servidores
no exercício dessa atividade;
CONSIDERANDO que a implementação do adicional de
produtividade fiscal depende de norma regulamentar;
CONSIDERANDOa prerrogativa que tem o Prefeito Municipal para
regulamentação da matéria, na forma do disposto no artigo 74, VIII e
100, I, “a” da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDOa necessidade de se estabelecer mecanismos
motivadores que propiciem o aumento de produtividade fiscal para os
agentes envolvidos, com a contrapartida da justa remuneração;
CONSIDERANDOos princípios da legalidade, da razoabilidade, da
impessoalidade, da responsabilidade e, da eficiência, definidos nas
normas e no direito administrativo, aplicados à matéria;
Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fhs 02
CONSIDERANDO o que consta no Processo sob Protocolo Geral nº.
22104, de 07 de agosto de 2014,
DECRETAM:
Art. 1º - Este Decreto regulamenta os artigos 158, IX e 177 da Lei
Complementar número 25 de 27 de novembro de 2007, no que dispõe
sobre o Adicional de Produtividade Fiscal, que será devida aos
ocupantes dos cargos de FISCAL DE TRIBUTOS e INSPETOR DE
TRIBUTOS carreiras cuja atribuição principal são a fiscalização da
arrecadação de tributos.
Art. 2º - O Adicional de Produtividade Fiscal de que trata o presente
regulamento tem natureza de vantagem pecuniária “pro labore
faciendo”, que tem auferimento condicionado à efetiva prestação do
serviço, nas condições estabelecidas pela Administração Municipal e
no interesse da arrecadação, do gerenciamento e da atualização de
informações dos cadastros fiscais, lançamento, cobrança e
arrecadação de tributos, recuperação de valor adicionado e controle
financeiro das receitas, vistorias, cadastramento e fiscalização dos
estabelecimentos.
§ único – A designação das ações fiscais e a fixação de tarefas e
roteiros de atividades de cada fiscal serão feitos pelo Chefe de
Fiscalização tributária e com a devida aprovação do respectivo
Coordenador Geral da Secretaria Municipal de Fazenda ou Secretário
Municipal de Fazenda.
Art. 3º - O presente Decreto terá exclusivo enquadramento para o
servidor público que exerça as funções mencionadas no art. 2º,
mediante designação por ato da Administração Municipal, desde que
exerça função de FISCAL DE TRIBUTOS e INSPETOR DE

Art.4º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
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TRIBUTOS e desempenhe atividade de fiscalização tributária, vedada
sua aplicação para quaisquer outros cargos.
§ 1º Concedido ao servidor o Adicional de Produtividade Fiscal o ato
deverá ser encaminhado ao Setor de Recursos Humanos e ao Setor de
Controle e Execução Orçamentária, para adoção das providências
pertinentes ao implemento do benefício.
Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fls 03
§ 2º. A manutenção do Adicional de Produtividade condiciona-se a
critérios que justifiquem sua permanência e, para tanto, cabe ao Chefe
de Divisão, com aprovação do Secretário Municipal de Fazenda,
renovar o questionário de desempenho de que trata o ANEXO I
anualmente.
§ 3° O mesmo procedimento previsto no parágrafo primeiro deverá
ser adotado depois da avaliação de desempenho prevista no parágrafo
anterior e, desde que mantida a concessão do benefício ou, do
contrário, recomendando a exclusão, em caso de indeferimento do
adicional.
Art. 4º - Para fins de concessão do Adicional de Produtividade Fiscal,
bem como para sua manutenção e para aferição e valoração da
pontuação de que trata o artigo 8º infra, a avaliação de desempenho a
que se referem o Anexo I deve ser respondido com observância dos
seguintes critérios:
I – Produção no Trabalho;
II – Desempenho na Fiscalização, notificação e arrecadação tributária
e fiscal;
III – Assiduidade;
IV – Pontualidade;
V - Comportamento;
VII – Qualidade no Desempenho do Trabalho;
VIII – Relacionamento com os Colegas de Trabalho;
IX – Relacionamento com os Superiores Hierárquicos;
X – Capacidade de solucionar as demandas relacionadas à função;
XI – Conhecimento da Função;
XII- Capacidade Organizacional;
XIII- Capacidade de Incrementação Direta na Arrecadação;
Art. 5º - O Adicional de Produtividade Fiscal não será concedido de
forma cumulada ao trabalho extraordinário.
§ 1º. Os servidores que, por ato jurídico perfeito, tenham incorporado
a seus vencimentos o adicional de produtividade advindo da Lei nº
1.314/95 (revogada pela Lei Complementar nº 31/99), somente
Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fls 04
perceberão a diferença pecuniária entre a produtividade regulada pelo
presente Decreto e aquela já incorporada.
§ 2º. O Adicional de Produtividade Fiscal não será devido àqueles
servidores que estejam ocupando cargos comissionados, mas a
atribuição de Função Gratificada (FG) não será impeditiva à sua
percepção.
Art. 6º - Por se tratar de vantagem de cunho acessório, transitório e
temporário, o Adicional de Produtividade não integra o vencimento
base do servidor para fins de aposentadoria e nenhum outro efeito ou
reflexo futuro.
Art. 7º – O deferimento e manutenção da vantagem do Adicional de
Produtividade são condicionados ao efetivo labor do servidor,
devendo ser suprimido em qualquer hipótese de afastamento, bem
como por ocasião da concessão de quaisquer das Licenças de que trata
a Seção III da Lei Complementar 25 de 27 de novembro de 1997.
Art. 8º – Para apuração do valor do Adicional de Produtividade Fiscal
de que trata este Decreto serão atribuídos, mensalmente, aos
servidores efetivos da Fiscalização Tributária do Município de
Cáceres, pontos individuais até o limite máximo correspondente à
remuneração do Secretário Municipal de Fazenda.
§ 1º – A apuração do adicional de produtividade fiscal será individual
ao FISCAL DE TRIBUTOS e INSPETOR DE TRIBUTOS, lotado na
Divisão de Fiscalização de Tributos e far-se-á mensalmente, mediante
a atribuição de pontos observando-se os critérios de avaliação e
pontuação de acordo com os Anexos I e II desta Lei.
§ 2º - A cada ponto produzido, o FISCAL DE TRIBUTOS e
INSPETOR DE TRIBUTOS lotado na Divisão de Fiscalização da
Secretaria de Fazenda do Município de Cáceres, fará jus a um
Adicional de Produtividade Fiscal equivalente a 5% da UNIDADE
DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO, o qual será reajustado
anualmente.
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Art. 9º – O Adicional de Produtividade Fiscal de que trata este
Decreto será pago no mês subsequente ao de sua apuração.
Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fls 05
§ Único – Na hipótese de incidência de produtividade decorrente de
notificação fiscal, o adicional de que trata este Decreto será pago
somente depois da constituição definitiva do respectivo crédito, seja
mediante anuência do contribuinte ou depois de definitivamente
julgada a ação fiscal.
Art. 10º – As pontuações alcançadas pelo servidor serão por ele
descritas em Boletim Individual da Divisão de Fiscalização tributária
da Secretaria de Fazenda do Município de Cáceres, com observância
dos pressupostos e critérios de pontuação previstos no artigo 8º supra.
§ 1º - O Chefe de Divisão de Fiscalização Tributária deverá promover
criteriosa análise de merecimento ao conferir e auditar a pontuação
postulada pelo servidor, com observância nos pressupostos para
avaliação de desempenho fulcrado nos artigos 3º e 4º desta Lei, como,
também, observando-se os critérios de pontuação previstos nos
ANEXOS I e II que são integrantes do presente Decreto.
§ 2º - Depois de auditadas às informações e pontuações do Boletim
individual do servidor o Chefe de Fiscalização tributária, transcreverá
os dados em mapa de apuração de produtividade, submetendo à
aprovação do Coordenador Geral da Secretaria de Fazenda Municipal
e por fim ao Secretário Municipal de Fazenda, que remeterá à
Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno e
Coordenação de Recursos Humanos, para o pagamento do Adicional
de Produtividade Fiscal em folha de pagamento do mês subsequente
ao da apuração.
Art. 11º – O servidor que, direta ou indiretamente, concorrer para a
percepção indevida do Adicional de Produtividade Fiscal, mediante
ação ou omissão dolosa ou culposa, responderá civil, penal e
administrativamente pelo ilícito, sendo considerado ato de
improbidade administrativa e crime contra a administração pública,
sujeito à pena de demissão prevista no artigo 193, III da Lei
Complementar 25 de 27/11/1997 e ser-lhe-á suspensa à concessão do
Adicional de Produtividade Fiscal, até final julgamento do processo
administrativo instaurado para apuração dos fatos.
Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fls 06
§ 1º - Se absorvido da conduta acima tipificada, o servidor deverá
receber todos os créditos das quotas do Adicional de Produtividade
Fiscal que ensejaram o procedimento administrativo e que não foram
recebidos, como, também, devera devolvê-los aos cofres públicos
quando indevidamente recebido e em razão da respectiva condenação
de acordo com o Art.
Art. 12º - O Coordenador Tributário ou Chefe de Divisão Tributária
que proceder à avaliação do servidor responderá solidariamente pela
inidoneidade ou inveracidade das informações que fundamentarem o
Boletim e o Mapa de apuração do Adicional de Produtividade Fiscal a
que se referem os ANEXOS I e II deste Decreto.
Art. 13º – Serão conservados em arquivo próprio, junto ao
Departamento de Fiscalização tributária, os boletins individuais do
Adicional de Produtividade Fiscal, como, também, os mapas de
pontuação deverão ficar arquivados no departamento de recursos
humanos segundo os critérios da
respectiva pasta, podendo depois de um período de 20 (vinte) anos ser
destruídos, mediante lavratura de termo próprio.
Art. 14º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Cáceres, Estado de Mato Grosso, aos do mês
de Agosto de 2014.
FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito de Municipal Cáceres
WASHINGTON CALADO BARBOSA
Secretario Municipal de Governo
Afixado em: 02.09.14
Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fls 07
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ANEXO I
AVALIAÇÃO
DE
DESEMPENHO
PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 4º

OBSERVADOS

Servidor com conceito Ótimo Pontuação Máxima - 100%
Servidor com Conceito Bom Pontuação Intermediária - 80%
Servidor com Conceito Satisfatório Pontuação Média - 50%
Servidor com Conceito Regular Pontuação Mínima - 25%
Servidor com Conceito Ruim Pontuação - Zero

OS

7

ANEXO II
FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
ÍTEM

01

02

Nº. DE
PONTOS

ATIVIDADE
NOTIFICAÇÃO:
a) Para recolhimento de tributos Municipais em atraso, por contribuinte;
b) Para Regularização e revisão de licenças diversas
c) Referente ao descumprimento da Legislação Municipal.
d) Notificação de natureza jurídica
e) Para Cumprimento de Legislações vigentes SIMPLES/ITR
DILIGÊNCIAS:

9
10

8
8
8
8
8

1

8
8

3

4

5

6

100

20

8
8

Publicado por:
Ivanir Viana e Silva
Código Identificador:754C7E51

8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 415 DE 11 DE AGOSTO DE 2014.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de
2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o
Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº
153, de 01 de abril de 2013, e:
8
8

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo
Geral sob nº 19462, de 15 de julho de 2014,
RESOLVE:

8
8
16

16

Art.1º Determinar o encaminhamento do processo acima mencionado
e documentos que o instruem, à Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº 149, de
14.04.14, a fim de apurar os fatos narrados.
Art.2º A Comissão deverá iniciar seus trabalhos imediatamente, a
partir da publicação da presente Portaria e concluí-los no prazo de 30
(trinta) dias.

8
8

64

200

§ 1º Caso o prazo acima citado não seja suficiente, a Comissão deverá
comunicar por escrito à Secretária Municipal de Administração, que
autorizará, mediante despacho, a prorrogação por mais 30 (trinta) dias,
a contar do vencimento.
§ 2º A prorrogação será efetivada por meio de Portaria específica.
Art.3º Antes de dar início aos trabalhos, a Comissão deve consultar a
Procuradoria Geral do Município para orientação quanto ao
procedimento legal a ser adotado.

Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fls 12
a)Entrega de aviso de cobrança de dívida ativa de ISS e taxas de poder de
polícia.
b)Entrega de correspondências Diversas autorizadas;
c)Entrega de avisos expedida pelo Setor de Tributação e Coordenação de
ISSqn.
d)Entrega de Carnês.
LANÇAMENTOS, LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS:
a)Para fins de acompanhamento fiscal;
b)Para trabalhos relativos ao acompanhamento e recuperação de valores que
integram o índice de participação do Município no ICMS;
c)Lançamentos de Notas Fiscais e ou documentos de ISSqn ou de apuração

12

8

Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fls 11
o) Diligência para de interdição e cassação de licença de estabelecimento
comercial.
p) Outras diligências e verificações referentes à obrigação principal e não
especificadas acima.
q) por verificação de denúncia e apuração de irregularidades.
PLANTÕES:
Para fiscalização em estabelecimento de prestação de serviço e outros. (por
dia)
AUDITORIA:
a) Auditoria fiscal através do termo de início e final dos trabalhos de
fiscalização (auditoria programada), desde que requisitada por autoridade
superior.
ENTREGA DE DOCUMENTOS:

20
50
100

VISTORIAS:
a) Prévia
8
b) de fiscalização para localização e funcionamento
c) de Fiscalização para Renovação de licença para funcionamento
d) de Obra solicitada por autoridades superiores afin de levantamento do
valor de ISSQN
EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS:
a) Emissão de documentos fiscais autorizados por convênios entre aUnião,
1
Estados e os Municípios.(nota fiscal no indea)

8

Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fls10
g) Diligência externa realizada para fins de instrução de processo
administrativo tributário, revisão de estimativa de ISS, análise e decisão em
requerimentos que versem sobre de Isenção de tributos, notificação de
estabelecimentos sem alvará, baixa de alvará e interdição de
estabelecimento.
h) Diligencia externa que resulte em apreensão de documentos ou
comprovantes de atos e operações, que constituam ou possam vir a
constituir fato gerador de obrigação tributária.
i) Para constatação de contribuinte em atividade sem a inscrição no
Cadastro Municipal de Contribuinte;
j) Para verificação do uso integral de máquinas registradoras, bem como da
respectiva emissão de documentos e escrituração nos livros fiscais;
m) Para verificação de contribuinte omisso na apresentação de
demonstrativos regulamentar;
n) Diligência para apreensão, apreensão cautelar, inutilização e
incineração de produtos.

a) Parecer em processo fiscal./baixa complexidade
b) média complexidade
c) alta complexidade
e)Análise, diligências e parecer fiscal em requerimentos de imunidade,
isenção, não incidência; entrevista social com contribuintes;
LAVRATURA DE TERMOS DE:
a)Embargos, apreensão, interdição, início de ação fiscal,recebimentos de
documentos fiscais, entrega de documentos fiscais e retenção de
mercadorias.
b)Se realizada após as 18 horas, nos feriados e finais de semana.
AUTO DE INFRAÇÃO:
a) Auto de Infração
CADASTRO E REVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL-CIF:
a) Cadastro e revisão do cadastro imobiliário fiscal – BIC

Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fls 14

Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fls 09
a) Para verificação em estabelecimento gráfico de possível confecção de
documentos fiscais falsos.
b) Para Verificação de vício, falsificação ou adulteração de documentos
fiscais que impliquem na ocultação do fato essencial,quanto à operação
descrita.
c) Para verificação de uso ou existência de documentos fiscais com número
e série em duplicidade.
d) Para verificação de documento fiscal que consigne importância diversa do
valor da prestação de serviço.
e) – Para verificação de falta de recolhimento de tributo apurado por meios
que impliquem em erros, fraudes, dolo ou simulação.
f) - Diligência programas para verificação de emissão de documentos
fiscais, com a lavratura de Autos de Constatação de Infração
pordescumprimento da Legislação Municipal.

16

Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fls 13

8

Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fls 08

do Índice de participação dos Municípios.
d)Elaboração de Relatórios Fiscais.
PARECERES:

1

Art.4º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação
Prefeitura Municipal de Cáceres, 11 de agosto de 2014.

8

NELCI ELIETE LONGHI
Secretário Municipal de Educação

16
16
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Afixado em: 11.08.2014
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Publicado por:
Ivanir Viana e Silva
Código Identificador:82ED5E5C
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 431 DE 28 DE AGOSTO DE 2014.
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
INTERINA
DE
ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº.
2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16
de dezembro de 2010 e o Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011,
alterado pelo Decreto nº 153 de 01 de abril de 2013, e:
Considerando o que consta submetido ao Protocolo Geral sob nº
24214 de 27 de agosto de 2014,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear o servidor FLÁVIO DE ASSIS PEREIRA, Auxiliar
de Serviços Gerais lotado na Secretaria Municipal de Saúde para
exercer as funções de Chefe de Divisão de Licitações a partir do dia
01 de agosto de 2014, na Secretaria Municipal de Administração.

NELCI ELIETE LONGHI, de ora em diante denominada
simplesmente Contratante, e a senhora JOSELINE DA SILVA
COSTA, brasileira, residente e domiciliada na Rua das Graúnas, nº
440, Bairro Maracanãzinho, Município de Cáceres-MT, portadora do
RG nº 735.330 SSP/MT e CPF n.º 615.813.801-00, daqui por diante
denominada Contratada, com fulcro no artigo 37, IX da Constituição
Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e Lei n.º
1.931, de 15 de abril de 2005, resolvem de comum acordo firmar o
presente Contrato por Prazo Determinado, conforme as cláusulas e
condições seguintes:
DO OBJETO
Cláusula 1ª O Objeto do presente Contrato consiste na contratação por
prazo determinado em caráter de excepcional interesse público, da
senhora JOSELINE DA SILVA COSTA, no cargo de Professor
Licenciado em Pedagogia, a que refere o Decreto nº 355, de 26 de
agosto de 2014, para exercer suas funções na Escola Municipal CAIC,
Município de Cáceres, em substituição a Professora Cristiane da Silva
Garcia de Oliveira que se encontra de atestado médico, com carga
horária de trabalho de 20 (vinte) horas semanais.
DO PRAZO

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Cáceres, 28 de agosto de 2014.
ANILCE RIBEIRO DA SILVA
Secretária Municipal Interina de Administração
Afixado em: 28.08.2014
Publicado por:
Ivanir Viana e Silva
Código Identificador:46A1D2A1
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 433 DE 28 DE AGOSTO DE 2014.
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
INTERINA
DE
ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº.
2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16
de dezembro de 2010 e o Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011,
alterado pelo Decreto nº 153 de 01 de abril de 2013, e:
Considerando o que consta submetido ao Protocolo Geral sob nº
24214 de 27 de agosto de 2014,

Cláusula 2ª A referida Contratação por prazo determinado tem início
em 01 de agosto de 2014 e término em 11 de setembro de 2014.
DO SALÁRIO
Cláusula 3ª O Município pagará a título de salário o valor de R$ R$
1.272,76 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis
centavos) mensais.
DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Cláusula 4ª A Contratada fica comprometida a cumprir a carga horária
referida na cláusula 1ª, não podendo exercer suas atividades em
nenhum outro órgão particular ou público, no período já
comprometido neste Contrato.
Cláusula 5ª O Município descontará do vencimento da Contratada,
eventuais faltas ao serviço não justificadas.
Parágrafo Único. O abandono de emprego por 30 (trinta) dias
consecutivos acarretará em rescisão contratual.
Cláusula 6ª A Secretaria Municipal de Educação fica responsável pelo
controle e acompanhamento dos serviços instrumento do respectivo
Contrato.

R E S O L V E:
Art. 1º Nomear a servidora GISLAINE MONTEIRO CLAUDINO,
Auxiliar de Serviços Gerais lotada na Secretaria Municipal de
Educação para exercer as funções de Chefe de Divisão de Apoio e
Acompanhamento das Atividades do Aplic a partir do dia 01 de
agosto de 2014, na Secretaria Municipal de Administração.

Cláusula 7ª O não cumprimento, pela Contratada, das obrigações
assumidas no presente Contrato por Prazo Determinado, autorizará o
Município a rescindir o Contrato, com as consequências e penalidades
previstas na Legislação Administrativa, Penal e Civil, no que for
cabível.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Cáceres, 28 de agosto de 2014.
ANILCE RIBEIRO DA SILVA
Secretária Municipal Interina de Administração
Afixado em: 28.08.2014
Publicado por:
Ivanir Viana e Silva
Código Identificador:D68842C3
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº 0414/2014 – SA POR PRAZO DETERMINADO
PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
O Município de Cáceres, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/000183, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação,
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Cláusula 8ª Este Contrato vincula-se ao Regime Geral de Previdência
Social – INSS para qual a Contratada contribuirá obrigatoriamente e
terá os benefícios nele previsto.
Cláusula 9ª Este Contrato por Prazo Determinado extinguir-se-á pelo
cumprimento do objeto constante na cláusula 1ª, ou por quaisquer
outras razões de direito que justifiquem a extinção.
Cláusula 10ª As despesas decorrentes da presente contratação correrão
à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de
Educação:
Órgão/Unidade

Funcional programática

Elem. despesa

07.0730

12.361.1017.2068

3.1.90.11.00.00

Fonte de recurso
(118) Manut. e enc. c/ as
atividades do
Ensino
Fundamental

Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o
presente Contrato por Prazo Determinado, em 03 (três) vias de igual
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teor e forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas
testemunhas.

Cláusula 6ª A Secretaria Municipal de Educação fica responsável pelo
controle e acompanhamento dos serviços instrumento do respectivo
Contrato.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 26 de agosto de 2014.
Cláusula 7ª O não cumprimento, pela Contratada, das obrigações
assumidas no presente Contrato por Prazo Determinado, autorizará o
Município a rescindir o Contrato, com as consequências e penalidades
previstas na Legislação Administrativa, Penal e Civil, no que for
cabível.

JOSELINE DA SILVA COSTA
Contratada
NELCI ELIETE LONGHI
Contratante

Cláusula 8ª Este Contrato vincula-se ao Regime Geral de Previdência
Social – INSS para qual a Contratada contribuirá obrigatoriamente e
terá os benefícios nele previsto.

TESTEMUNHAS:
_____________
RG nº
CPF nº
______________
RG nº
CPF nº

Cláusula 9ª Este Contrato por Prazo Determinado extinguir-se-á pelo
cumprimento do objeto constante na cláusula 1ª, ou por quaisquer
outras razões de direito que justifiquem a extinção.
Publicado por:
Ivanir Viana e Silva
Código Identificador:6B244453

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº 0415/2014 – SA POR PRAZO DETERMINADO
PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
O Município de Cáceres, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/000183, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação,
NELCI ELIETE LONGHI, de ora em diante denominada
simplesmente Contratante, e a senhora CAROLINA PACHURI,
brasileira, residente e domiciliada na Rua L, Quadra 10, nº 12, Jardim
Aeroporto, Município de Cáceres-MT, portadora do RG nº 1319179-9
SSP/MT e CPF n.º 002.607.051-01, daqui por diante denominada
Contratada, com fulcro no artigo 37, IX da Constituição Federal,
Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e Lei n.º 1.931, de
15 de abril de 2005, resolvem de comum acordo firmar o presente
Contrato por Prazo Determinado, conforme as cláusulas e condições
seguintes:

Cláusula 10ª As despesas decorrentes da presente contratação correrão
à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de
Educação:
Órgão/Unidade

Funcional programática

Elem. despesa

07.0730

12.361.1017.2068

3.1.90.11.00.00

Fonte de recurso
(118) Manut. e enc. c/ as
atividades do
Ensino
Fundamental

Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o
presente Contrato por Prazo Determinado, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas
testemunhas.
Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 26 de agosto de 2014.
CAROLINA PACHURI
Contratada
NELCI ELIETE LONGHI
Contratante
TESTEMUNHAS:

DO OBJETO
Cláusula 1ª O Objeto do presente Contrato consiste na contratação por
prazo determinado em caráter de excepcional interesse público, da
senhora CAROLINA PACHURI, no cargo de Professor Licenciado
em Pedagogia, a que refere o Decreto nº 355, de 26 de agosto de
2014, para exercer suas funções na Escola Municipal Província de
Arezzo, localizada no Município de Cáceres, em substituição a
Professora Janeide Pereira da Silva que se encontra de atestado
médico, com carga horária de trabalho de 20 (vinte) horas semanais.
DO PRAZO
Cláusula 2ª A referida Contratação por prazo determinado tem início
em 07 de agosto de 2014 e término em 29 de agosto de 2014.
DO SALÁRIO
Cláusula 3ª O Município pagará a título de salário o valor de R$ R$
1.272,76 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis
centavos) mensais.
DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Cláusula 4ª A Contratada fica comprometida a cumprir a carga horária
referida na cláusula 1ª, não podendo exercer suas atividades em
nenhum outro órgão particular ou público, no período já
comprometido neste Contrato.

RG nº
CPF nº
RG nº
CPF nº
Publicado por:
Ivanir Viana e Silva
Código Identificador:CC91FE6A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº 0416/2014 – SA POR PRAZO DETERMINADO
PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
O Município de Cáceres, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/000183, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação,
NELCI ELIETE LONGHI, de ora em diante denominada
simplesmente Contratante, e a senhora EDNA DOS SANTOS,
brasileira, residente e domiciliada no Sítio Dracena, Comunidade
Santa Luzia, Município de Cáceres-MT, portadora do RG nº
26.809.759-8 SSP/SP e CPF n.º 097.661.588-60, daqui por diante
denominada Contratada, com fulcro no artigo 37, IX da Constituição
Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e Lei n.º
1.931, de 15 de abril de 2005, resolvem de comum acordo firmar o
presente Contrato por Prazo Determinado, conforme as cláusulas e
condições seguintes:
DO OBJETO

Cláusula 5ª O Município descontará do vencimento da Contratada,
eventuais faltas ao serviço não justificadas.
Parágrafo Único. O abandono de emprego por 30 (trinta) dias
consecutivos acarretará em rescisão contratual.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Cláusula 1ª O Objeto do presente Contrato consiste na contratação por
prazo determinado em caráter de excepcional interesse público, da
senhora EDNA DOS SANTOS, no cargo de Professor Licenciado em
Pedagogia, a que refere o Decreto nº 355, de 26 de agosto de 2014,
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para exercer suas funções na Escola Municipal São Francisco,
localizada na Zona Rural do Município de Cáceres, em substituição a
Professora Neuzeli das Dores Lira que se encontra de atestado
médico, com carga horária de trabalho de 20 (vinte) horas semanais.

RG nº
CPF nº
Publicado por:
Ivanir Viana e Silva
Código Identificador:CA36AD62

DO PRAZO
Cláusula 2ª A referida Contratação por prazo determinado tem início
em 13 de agosto de 2014 e término em 29 de agosto de 2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº 0417/2014 – SA POR PRAZO DETERMINADO
PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

DO SALÁRIO
Cláusula 3ª O Município pagará a título de salário o valor de R$ R$
1.272,76 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis
centavos) mensais.
DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Cláusula 4ª A Contratada fica comprometida a cumprir a carga horária
referida na cláusula 1ª, não podendo exercer suas atividades em
nenhum outro órgão particular ou público, no período já
comprometido neste Contrato.
Cláusula 5ª O Município descontará do vencimento da Contratada,
eventuais faltas ao serviço não justificadas.
Parágrafo Único. O abandono de emprego por 30 (trinta) dias
consecutivos acarretará em rescisão contratual.
Cláusula 6ª A Secretaria Municipal de Educação fica responsável pelo
controle e acompanhamento dos serviços instrumento do respectivo
Contrato.
Cláusula 7ª O não cumprimento, pela Contratada, das obrigações
assumidas no presente Contrato por Prazo Determinado, autorizará o
Município a rescindir o Contrato, com as consequências e penalidades
previstas na Legislação Administrativa, Penal e Civil, no que for
cabível.

O Município de Cáceres, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/000183, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação,
NELCI ELIETE LONGHI, de ora em diante denominada
simplesmente Contratante, e a senhora SUSANITA DE SOUZA
RODRIGUES, brasileira, residente e domiciliada no Distrito de
Horizonte D’Oeste, Município de Cáceres-MT, portadora do RG nº
1348099-5 SSP/MT e CPF n.º 004.107.941-80, daqui por diante
denominada Contratada, com fulcro no artigo 37, IX da Constituição
Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e Lei n.º
1.931, de 15 de abril de 2005, resolvem de comum acordo firmar o
presente Contrato por Prazo Determinado, conforme as cláusulas e
condições seguintes:
DO OBJETO
Cláusula 1ª O Objeto do presente Contrato consiste na contratação por
prazo determinado em caráter de excepcional interesse público, da
senhora SUSANITA DE SOUZA RODRIGUES, no cargo de
Professor Licenciado em Pedagogia, a que refere o Decreto nº 355, de
26 de agosto de 2014, para exercer suas funções na Escola Municipal
União, localizada na Zona Rural do Município de Cáceres, em
substituição a Professora Cleire Pereira da Silva que se encontra de
atestado médico, com carga horária de trabalho de 24 (vinte e quatro)
horas semanais.
DO PRAZO
Cláusula 2ª A referida Contratação por prazo determinado tem início
em 13 de agosto de 2014 e término em 11 de setembro de 2014.

Cláusula 8ª Este Contrato vincula-se ao Regime Geral de Previdência
Social – INSS para qual a Contratada contribuirá obrigatoriamente e
terá os benefícios nele previsto.

DO SALÁRIO

Cláusula 9ª Este Contrato por Prazo Determinado extinguir-se-á pelo
cumprimento do objeto constante na cláusula 1ª, ou por quaisquer
outras razões de direito que justifiquem a extinção.

Cláusula 3ª O Município pagará a título de salário o valor de R$ R$
1.272,76 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis
centavos) mensais.

Cláusula 10ª As despesas decorrentes da presente contratação correrão
à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de
Educação:

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Órgão/Unidade

Funcional programática

Elem. despesa

07.0730

12.361.1017.2068

3.1.90.11.00.00

Fonte de recurso
(118) Manut. e enc. c/ as
atividades do
Ensino
Fundamental

Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o
presente Contrato por Prazo Determinado, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas
testemunhas.
Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 26 de agosto de 2014.
EDNA DOS SANTOS
Contratada
NELCI ELIETE LONGHI
Contratante
TESTEMUNHAS:

Cláusula 4ª A Contratada fica comprometida a cumprir a carga horária
referida na cláusula 1ª, não podendo exercer suas atividades em
nenhum outro órgão particular ou público, no período já
comprometido neste Contrato.
Cláusula 5ª O Município descontará do vencimento da Contratada,
eventuais faltas ao serviço não justificadas.
Parágrafo Único. O abandono de emprego por 30 (trinta) dias
consecutivos acarretará em rescisão contratual.
Cláusula 6ª A Secretaria Municipal de Educação fica responsável pelo
controle e acompanhamento dos serviços instrumento do respectivo
Contrato.
Cláusula 7ª O não cumprimento, pela Contratada, das obrigações
assumidas no presente Contrato por Prazo Determinado, autorizará o
Município a rescindir o Contrato, com as consequências e penalidades
previstas na Legislação Administrativa, Penal e Civil, no que for
cabível.
CONTRATO Nº 0417/2014 – SA, fls. 02
Cláusula 8ª Este Contrato vincula-se ao Regime Geral de Previdência
Social – INSS para qual a Contratada contribuirá obrigatoriamente e
terá os benefícios nele previsto.

RG nº
CPF nº

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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Cláusula 9ª Este Contrato por Prazo Determinado extinguir-se-á pelo
cumprimento do objeto constante na cláusula 1ª, ou por quaisquer
outras razões de direito que justifiquem a extinção.

Cláusula 2ª A referida Contratação por prazo determinado tem início
em 18 de agosto de 2014 e término em 19 de dezembro de 2014.
DO SALÁRIO

Cláusula 10ª As despesas decorrentes da presente contratação correrão
à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de
Educação:
Órgão/Unidade

Funcional programática

Elem. despesa

07.0730

12.361.1017.2068

3.1.90.11.00.00

Fonte de recurso
(118) Manut. e enc. c/ as
atividades do
Ensino
Fundamental

Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o
presente Contrato por Prazo Determinado, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas
testemunhas.

Cláusula 3ª O Município pagará a título de salário o valor de R$
1.463,67 (um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e sete
centavos) mensais.
DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Cláusula 4ª A Contratada fica comprometida a cumprir a carga horária
referida na cláusula 1ª, não podendo exercer suas atividades em
nenhum outro órgão particular ou público, no período já
comprometido neste Contrato.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 26 de agosto de 2014.

Cláusula 5ª O Município descontará do vencimento da Contratada,
eventuais faltas ao serviço não justificadas.

SUSANITA DE SOUZA RODRIGUES,
Contratada

Parágrafo Único. O abandono de emprego por 30 (trinta) dias
consecutivos acarretará em rescisão contratual.

NELCI ELIETE LONGHI
Contratante

Cláusula 6ª A Secretaria Municipal de Educação fica responsável pelo
controle e acompanhamento dos serviços instrumento do respectivo
Contrato.

TESTEMUNHAS:
CONTRATO Nº 418/2014 – SA, fls 02
Cláusula 7ª O não cumprimento, pela Contratada, das obrigações
assumidas no presente Contrato por Prazo Determinado, autorizará o
Município a rescindir o Contrato, com as consequências e penalidades
previstas na Legislação Administrativa, Penal e Civil, no que for
cabível.

RG nº
CPF nº
RG nº
CPF nº
Publicado por:
Ivanir Viana e Silva
Código Identificador:9AFFD42E
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº 418/2014 – SA POR PRAZO DETERMINADO
PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

Cláusula 8ª Este Contrato vincula-se ao Regime Geral de Previdência
Social – INSS para qual a Contratada contribuirá obrigatoriamente e
terá os benefícios nele previsto.
Cláusula 9ª Este Contrato por Prazo Determinado extinguir-se-á pelo
cumprimento do objeto constante na cláusula 1ª, ou por quaisquer
outras razões de direito que justifiquem a extinção.
Cláusula 10ª As despesas decorrentes da presente contratação correrão
à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de
Educação:

O Município de Cáceres, inscrito no CNPJ sob n.º 03. 214. 145/000183, neste ato, representado pela Secretária Municipal de Educação,
NELCI ELIETE LONGHI, de ora em diante denominada
simplesmente Contratante, e a senhora VALÉRIA DE ALMEIDA
GONÇALVES, brasileira, residente e domiciliada na Rua Joaquim
Murtinho, nº 674, Cavalhada, Município de Cáceres-MT, portadora do
RG nº 1621134-0 SSP/MT e CPF n.º 014.591.921-84, daqui por
diante denominada Contratada, com fulcro no artigo 37, IX da
Constituição Federal, Inciso VIII Artigo 96 da Lei Orgânica
Municipal e Lei n.º 1.931, de 15 de abril de 2005, resolvem de comum
acordo firmar o presente Contrato por Prazo Determinado, conforme
as cláusulas e condições seguintes:

Para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi lavrado o
presente Contrato por Prazo Determinado, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, que vão assinadas e rubricadas pelas partes e por duas
testemunhas.

DO OBJETO

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 26 de agosto de 2014.

Cláusula 1ª O Objeto do presente Contrato consiste na contratação por
prazo determinado em caráter de excepcional interesse público, da
senhora VALÉRIA DE ALMEIDA GONÇALVES, no cargo de
Professor Licenciado em História, a que refere o Decreto nº 355, de
26 de agosto de 2014, para exercer suas funções na Escola Municipal
Isabel Campos, localizada no Município de Cáceres - carga horária de
trabalho 10 horas/aula – em substituição a Professora Joana Pedrosa
Castrillon Leiva, falecida em julho/14; na Escola Municipal Novo
Oriente - carga horária de trabalho 09 horas/aula - (vaga livre); e na
Escola Municipal Tancredo Neves, localizada no Município de
Cáceres - carga horária de trabalho 04 horas/aula - em substituição a
professora Jacira Ferreira da Silva, que solicitou exoneração do cargo,
totalizando a carga horária de trabalho de 23 (vinte e três) horas
semanais.

VALÉRIA DE ALMEIDA GONÇALVES
Contratada

Órgão/Unidade

Funcional programática

Elem. despesa

07.0730

12.361.1017.2068

3.1.90.11.00.00

NELCI ELIETE LONGHI
Contratante
TESTEMUNHAS:
RG nº
CPF nº
RG nº
CPF nº
Publicado por:
Ivanir Viana e Silva
Código Identificador:F3BED081

DO PRAZO

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Fonte de recurso
(118) Manut. e enc. c/ as
atividades
do
Ensino
Fundamental
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 003/2014

Cáceres, 28 de Agosto de 2014.

O Município de Cáceres-MT, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde - SMS e a Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Simplificado 03/2014, visando atender o princípio da publicidade,
vem por meio tornar público a HOMOLOGAÇÃO DO
RESULTADO
FINAL
PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO 003/2014 retificado e descrito a seguir.

WILSON MASSAHIRO KISHI
Secretario Municipal de Saúde

Classificação
1°
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
---

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL Carga Horária: 20 horas semanais
Nota
NOME
Nº Inscrição
SITUAÇÃO
Final
José Darcio de Andrade Rudner
22/2014
80
Aprovado
Luiz Carlos Pieroni
21/2014
72
Aprovado
Bárbara Klein Bisinella Dias
16/2014
71
Aprovado
Renata Thereza Monforte Baldo
06/2014
70
Aprovado
Graziela Lunz Filgueira
03/2014
57
Aprovado
Ademar Vieira Balbino Neto
13/2014
47
Aprovado
Joizeane Pedroso Pires Chaves
23/2014
45
Aprovado
José Maurício Passos
15/2014
37
Aprovado
Bethania Cruz Bianquini
27/2014
36
Aprovado
Marcos Antonio Rodrigues Campos
05/2014
32
Aprovado
André Postigo Cordeiro
11/2014
31
Aprovado
Uyara Passos Torres de Araújo
10/2014
31
Aprovado
Juliana Parreira Duarte Bizaz
25/2014
06
Aprovado
Lucas Eduardo F. da R. M. Tavares
17/2014
05
Aprovado
Dilvani Vieira do Achaval
28/2014
Desclassificada

Classificação
1°
2º
3º
4º

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL Carga Horária: 40 horas semanais
Nota
NOME
Nº Inscrição
SITUAÇÃO
Final
Marco Antonio Rondon Silva
24/2014
62
Aprovado
Daniela Menegucci
20/2014
50
Aprovado
David Alexander Hidalgo Aguilar
04/2014
35
Aprovado
Luiz Wilson de Lima Gusmão
19/2014
06
Aprovado

Classificação
1º
2º

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA Carga Horária: 20 horas semanais
Nota
NOME
Nº Inscrição
SITUAÇÃO
Final
Ivando Luiz Araújo Júnior
08/2014
55
Aprovado
Vicente Palmiro da Silva e Lima
26/2014
36
Aprovado

LUIZ WILSON DE LIMA GUSMÃO
Médico Clínico Geral

Publicado por:
Priscila Queiroz Mendonça
Código Identificador:382F1072
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 459, DE 04 DE SETEMBRO DE 2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
art.59, I da Lei Orgânica do Município e,
Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
através do memorando nº 606/2014, datado de 03 de setembro de
2014
RESOLVE
1. DESIGNAR o servidor público efetivo, JAIR ANTONIO
DALLAZEN, Agente de Infraestrutura, especialidade Operador
de Outras Maquinas, portador do RG nº 5.142.351-8 SSP/PR e CPF
nº 781.653.341-15, para acompanhamento e fiscalização da execução
das Atas de Registro de Preços, provenientes do processo licitatório
modalidade Pregão nº 099/2014, constantes abaixo:
ATA
nº 117/2014

nº 118/2014
Classificação
1º

Classificação
1º
2º
3º
4º
5º
---

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL Carga Horária: 40 horas semanais
Nota
NOME
Nº Inscrição
SITUAÇÃO
Final
Maria Luiza Friche Passos Ferreira

18/2014

6,0

Aprovado

CARGO: FONOAUDIÓLOGO Carga Horária: 40 horas semanais
Nota
NOME
Nº Inscrição
SITUAÇÃO
Final
Patrícia Cristine da Silva Souza
02/2014
69
Aprovado
Débora Ferreira da Silva
01/2014
61
Aprovado
Micheline Miranda Souza
09/2014
58
Classificada
Joice dos Santos Costa
14/2014
28
Classificada
Simone Galli Rocha
07/2014
21
Classificada
Rita de Cássia dos S. A. Leal
12/2014
Desclassificada

nº 119/2014

nº 120/2014

OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
contratação de empresa especializada em serviços de
recapagem de pneus, para atender os veículos da frota
da Prefeitura Municipal.
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
contratação de empresa especializada em serviços de
recapagem de pneus, para atender os veículos da frota
da Prefeitura Municipal.
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
contratação de empresa especializada em serviços de
recapagem de pneus, para atender os veículos da frota
da Prefeitura Municipal.
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
contratação de empresa especializada em serviços de
recapagem de pneus, para atender os veículos da frota
da Prefeitura Municipal.

FORNECEDORA
J. CARLOS FIDENCIO ME,
inscrita no CNPJ sob n°
03.241.762/0001-78
JOSE MARGREITER –
inscrita
no
CNPJ
n°10.991.187/0001-96

ME,
sob

UGOLINI PNEUMÁ TICOS
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob
n°10.777.428/0001-07
PNEUS VIA NOBRE LTDA,
inscrita
no
CNPJ
sob
n°01.976.860/0034-96

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 04
dias do mês de setembro de 2014.
MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

Cáceres/MT, 06 de Agosto de 2014.
Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no
Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios
do Estado de Mato Grosso, no Portal da Transparência do Município e
por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal
WILSON MASAHIRO KISHI
Secretário Municipal de Saúde
Publicado por:
Priscila Queiroz Mendonça
Código Identificador:FF42E35D
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATO DE POSSE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
A Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT, no uso das suas
atribuições legais, e em referência ao PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO nº03/2014, para provimento de cargos de
contratação temporária, designa o profissional LUIZ WILSON DE
LIMA GUSMÃO para exercer a função de MÉDICO CLÍNICO
GERAL, com carga horária de 20 horas semanais, no Centro de
Atenção Psicossocial e no Centro de Atenção Psicossocial InfantoJuvenil, a partir do dia 01 de Setembro de 2014.
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração
Publicado por:
Lays da Silva Santos
Código Identificador:E1339B21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 460, DE 04 DE SETEMBRO DE 2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
art.59, I da Lei Orgânica do Município e,
Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
através do memorando nº 606/2014, datado de 03 de setembro de
2014

www.amm.org.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 465, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014

RESOLVE
1. DESIGNAR o servidor público efetivo, ELIESIO ROSA DA
ROCHA, Agente de Conservação, especialidade Lubrificador,
portador do RG nº 1422394-5 SSP/MT e CPF nº 570.320.761-49, para
acompanhamento e fiscalização da execução das Atas de Registro de
Preços, provenientes do processo licitatório modalidade Pregão nº
106/2014, constante abaixo:
ATA
nº 121/2014

nº 122/2014

OBJETO
FORNECEDORA
Registro de Preços para futura e eventual POSTO 10 LIMITADA, inscrita
aquisição filtros e lubrificantes para atender os no CNPJ sob n° 03.244.374/0003veículos e maquinas da frota municipal.
02
DANIELA CRISTINA DOS
Registro de Preços para futura e eventual
SANTOS AMARAL-ME, inscrita
aquisição filtros e lubrificantes para atender os
no CNPJ sob n° 19.821.393/0001veículos e maquinas da frota municipal.
22

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 04
dias do mês de setembro de 2014.
MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art.
59, I da Lei Orgânica do Município,
Considerando o Memorando nº 215, de 05 de setembro de 2014,
proveniente da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,
Considerando a Instrução Normativa nº 14/2009, Versão 01, do
Sistema de Controle Interno,
RESOLVE
1. AUTORIZAR, a partir desta data, o servidor da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, para conduzir os veículos e máquinas
pertencentes à frota municipal.
2. O servidor/condutor autorizado é encontrado na relação abaixo
descrita:
Nome do Condutor(a)
Maremilton Pereira

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no
Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios
do Estado de Mato Grosso, no Portal da Transparência do Município e
por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.
MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração
Publicado por:
Lays da Silva Santos
Código Identificador:21333F6E
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 461, DE 04 DE SETEMBRO DE 2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/MT, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
art.59, I da Lei Orgânica do Município e,
Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através
do memorando nº 930/2014, datado de 04 de setembro de 2014,

Cargo
Agente de Conservação

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 8 dias
do mês de setembro de 2014.
MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal
Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no
Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios
do Estado de Mato Grosso, no Portal da Transparência do Município e
por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.
MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração
SÉRGIO LUIZ ALVES NOGUEIRA VALÉRIO
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Publicado por:
Lays da Silva Santos
Código Identificador:7B12D82B

1. DESIGNAR a servidora pública efetiva, VALÉRIA MIQUILIN,
Agente Administrativo, portadora do RG nº 14255910 SSP/MT e CPF
nº 719.364.241-34, para acompanhamento e fiscalização da execução
do Contrato de Locação de Bem Imóvel, proveniente do processo
licitatório modalidade Dispensa de Licitação n° 006/2014, constante
abaixo:

nº 043/2014

CPF
557.104.099-87

3. Tornar sem efeito a autorização designada ao servidor na Portaria
nº 398 de 21 de setembro de 2012.

RESOLVE

CONTRATO

Mat. Funcional
2346

OBJETO
CONTRATADO
Locação de um imóvel, com área total
coberta de 384,63 m² edificado na Rua
CLADIS BROLIO, inscrita no
Paraná, 810-NE - Centro, nesta cidade de
CPF sob nº 303.636.911-20
Campo Novo do Parecis, para atender a sede
da Secretaria Municipal de Saúde.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 04
dias do mês de setembro de 2014.
MAURO VALTER BERFT
Prefeito Municipal
Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no
Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios
do Estado de Mato Grosso e por afixação no local de costume, data
supra, cumpra-se.
MARCIO ANTÃO CANTERLE
Secretário Municipal de Administração
Publicado por:
Lays da Silva Santos
Código Identificador:02F2A652

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO DE RECOMENDAÇÃO Nº 05/2014
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DE
CAMPO NOVO DO PARECIS/MT,em uso de sua competência
prevista pela CARTA CONSTITUTIVA Nº 035 /2008 DE 17 DE
Novembro de 2008 emitida pela Secretaria de Justiça de acordo com o
Decreto 4.638,de 16 de Julho de 2002,que disciplina a criação dos
Conselhos Comunitários entre outras providências .
- Considerando que este conselho trabalha diretamente com a
segurança de nosso município.
- Considerando que a segurança de quem transita pelas vias a noite
,não tem segurança em ambiente escuro,
- Considerando a necessidade de um atendimento com maior ênfase
na segurança do cidadão.
- Considerando o alto risco a cidadão que transitam quando chegam
de faculdade em horário avançado.
-Considerando que os terrenos baldios com mato alto pode abrigar
criminosos e mosquito da Dengue ,dentre outros insetos.
Através de sua plenária na reunião do dia 04/09/2014 com a Ata de
Nº13/2014,adota em regime de votação e seu presidente torna publico
,a seguinte Resolução de plenária:
Art. 1º - recomenda ao Poder Executivo a poda de árvores ou o
desbaste de suas folhas que cobrem as luminárias dos postes de luz,no
Bairro Nossa Senhora Aparecida e Centro.
Art.2º - recomenda a limpeza e cobrança dos devidos donos que os
imóveis estejam de acordo com nossa legislação.
Art.3º -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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ZULMIRA GOMES SILVA NETA
Presidente CONSEG/CNP
Termo de Posse em 15 de Março 2013.
Publicado por:
Lays da Silva Santos
Código Identificador:74BBE754
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO
PARECIS, através do seu Pregoeiro, torna público para
conhecimento dos interessados que na licitação com modalidade
PREGÃO 0111/2014, destinada à REGISTRO DE PREÇOS para
futura e eventual aquisição equipamento hospitalar Colposcópio,
teve como vencedora a empresa: CIRÚRGICA GONÇALVES
LTDA com o valor total de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos
reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 09 de setembro de 2014.
TARCÍSIO NASCIMENTO DA SILVA
Pregoeiro
Publicado por:
Lays da Silva Santos
Código Identificador:0F64195D
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO
PARECIS, através do seu Pregoeiro, torna público para
conhecimento dos interessados que na licitação com modalidade
PREGÃO 110/2014, destinada à Contração de pessoa jurídica para
prestação de serviços na área de seguros para veículos de pequeno
porte e ambulância, zero quilometro, pertencente a frota do
Município, teve como vencedora a empresa: PORTO SEGURO
CIA DE SEGURO GERAIS com o valor total de R$ 13.100,00
(treze mil e cem reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 09 de setembro de 2014.
TARCÍSIO NASCIMENTO DA SILVA
Pregoeiro
Publicado por:
Lays da Silva Santos
Código Identificador:87CB97D9
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N° 031/2014
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Campos de Júlio - MT, nomeado pelo Decreto
Municipal nº 003/2014, torna público para conhecimentos dos
interessados a contratação abaixo:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SOFTWARE DE APLICAÇÃO DENOMINADO ‘BANCO DE
PREÇOS’, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE
PREÇOS.
Contratado: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
LTDA, CNPJ: 07.797.967/0001-95
Valor global: R$ 5.990,00(Cinco mil, novecentos e noventa reais).
Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Dispensa de Licitação: 031/2014.
Fica ratificada pelo prefeito municipal a dispensa de licitação em tela,
conforme despacho exarado no procedimento licitatório, em
consonância com a justificativa apresentada e com o parecer jurídico,
nos termos do artigo 24 da lei n° 8.666/93 e suas alterações.
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Campos de Júlio - MT, 09 de Setembro de 2014.
ROSIMEIRE CONCEIÇÃO FÁVERO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Publicado por:
Rosimeire Conceição Favero
Código Identificador:3B5B1F1D
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 480/2014 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.
NOMEIA
MEMBROS
DO
CONSELHO
MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE
CONTROLE
SOCIAL
DO
FUNDO
DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –
FUNDEB.
FÁBIO SCHROETER, Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o que estabelece a Lei Municipal n.º 1.262/2007,
1.322/2007, 1.433/2008.
Considerando a necessidade de regulamentar o funcionamento do
referido Conselho;
RESOLVE:
ARTIGO 1º - Nomear os membros do CONSELHO MUNICIPAL
DE ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE SOCIAL DO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB.
ARTIGO 2°- O referido Conselho será composto pelos seguintes
representantes por um mandato de dois anos podendo ser renomeados
por mais dois anos.
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
Titular: Sonia Aparecida Flores
RG: 5.210.490-4
CPF: 935.381.629-72
Fone: 66- 8118-8354 / 9932-5811
End: Rua Santos, 1400 - Campo Real II
Email: floressonia2@hotmail.com.br
Suplente: Fátima Adib Nafi
RG: 535 570 SSP/MT
CPF: 395 077 691 - 53
Fone: 66 9642 1419
End: Avenida Cuiabá, 660 – Centro
Email: fatima66adib@hotmail.com
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA.
Titular: Eliana Sanches Rallo
RG: 7.857.713-4 SSP/PR
CPF: 032.220.179-99
Fone: 8122-7562
End: Rua Recife, 831 - Quadra 42 Lote 17 (aptº 102) - Campo Real I
Email: elianasanches30@hotmail.com
Suplente: Dalvina Bello Kirchesch
RG: 6.407.364-8 SSP/PR
CPF: 703.262.311-53
Fone: 66 – 9634-4392
End: Rua Belo Horizonte, 289, Quadra 2 Lote 15 - Campo Real I
www.amm.org.br
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Email: sheila.fundeb@umte.com.br

Email: dalvinabello@hotmail.com
REPRESENTANTES DOS
BÁSICAS PÚBLICAS.

DIRETORES

DAS

ESCOLAS

Titular: Jucineide Abadia Fernandes
RG: 651 063 SSP/MT
CPF: 805.801.731-00
Fone: 66- 9969-4012
End: Fazenda Felicidade, MT-140
Email: jucias@hotmail.com
Suplente: Lucas Andrei Bueno
RG: 6051491576 SJS/RS
CPF: 760.667.460-49
Fone: (66) 9672-1819
End: Rua Rio de Janeiro, 800 - Bairro Jardim Cidade Verde
Email: labueno1@yahoo.com.br
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA.
Titular: Jaqueline de Aquino Barros Bordignon
RG: 12002119 SSP/MT
CPF: 898.268.841-20
Fone: (66) 9956 1897
End: Rua Rotary Internacional, 466 – Bairro Belvedere
Email: jack_bordignon@hotmail.com
Suplente: Vera Lúcia Feistler Kreibich
RG: 5156468-5 SSP/PR
CPF: 717.851.249.00
Fone: (66) 3419 1965 – 8125 4839
End: Rua Jangada, 296 – Bairro Belvedere
Email: financeiro@agrokreibich.com.br
Titular: Angela Maria Rosatti Schneider
RG: 1061400-1 SSP/MT
CPF: 780.737.071-87
Fone: 9969-6354 / 8126-4556
End. Rua Blumenau, 1821 – Vale do Sol
Email: angela_rosatti@hotmail.com

Suplente: Stefani Rodrigues de Freitas
RG: 2858921-3 SSP/MT
CPF: 054 752 851 – 52
Fone: 66 9618 5794 / 9642 4981
End: Rua Rio Branco, 646 – Bordas do Lago
Email: stefanirodrigues145@gmail.com
Titular: Jacqueline da Silva Moraes
RG: 2661699-8 SSP/MT
CPF: 058 003 791 - 65
Fone: 66 9625 2562 / 9998 0816
End.: Rua Acre, 136 – Eckert
Email: jacquelinemoraes986@gmail.com
Suplente: Romário Soares Oliveira
RG: 2471733 – 9 SSP/MT
CPF: 061 032 961 - 00
Fone: 66 8453 9632 / 9663 9796
End.: Rua Tuiuiú – Q19, L21 – São Miguel
Email: romario-nb@hotmail.com
REPRESENTANTES
DOS
SERVIDORES
TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS.
Titular: Bernardete Prati da Silva
RG: 0572171-7 SEJSP/MT
CPF: 415238221-04
Fone: 66 – 3419-4291 - 9923-5107
End: Av. Manoel Genildo de Araújo, 881 – Campo Real II
Email: deteprati@hotmail.com
Suplente: Almir José Oliveira da Silva
RG: 950.876 SSP/MT
CPF: 867.407.921-00
Fone: (66) 9986 1688
End.: Rua Tico de Campos, 119 – Jardim Campo Verde.
Email: compras.edu@hotmail.com
REPRESENTANTES
EDUCAÇÃO.

DO

CONSELHO

MUNICIPAL

DE

Suplente: Rogério Euder Florêncio
RG: 10953850 SJ/MT
CPF: 830.741.121-15
Fone: 66 – 3419-1310 (66) 9608-1897 (66) 8142-2184
End: Rua Jatobá, 90 - Recanto do Bosque
Email: rogerioeuder@hotmail.com

Titular: Almaxilene Rodrigues dos Santos
RG: 2364767 SSP/MT
CPF: 409 766 881 – 15
Fone: (66) 9684 6989
End.: Av Presidente Tancredo Neves, 264 – Jardim Campo Verde II.
Email: almaxilene@gmail.com

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

Suplente: Wesley Ferreira Barbosa
RG: 13765809 SSP/MT
CPF: 932 118 721 - 91
Fone: (66) 9611 8568
End: Rua Rio Grande do Sul, 278 – São Lourenço.
Email: lucianowesley11@hotmail.com

Titular: Gilmar Zito Prati
RG: 11.461.942 SSP/MT
CPF: 953.758.131-49
Fone: 66-3419-1244
End: Praça dos Três Poderes
Email: p_contas@campoverde-mt.gov.br

REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR.

Suplente: Warley Júnior Brás
RG: 1.822.509-8 SSP/MT
CPF: 022.509.791-54
Fone: 66 - 9908 1728
End.: Rua Ataláia, Q. 13, L. 15 – Cidade Alta
Email: warley_bras@hotmail.com

Titular: Denival Francisco de Paula
RG: 954 361 SSP/MT
CPF: 570 994 641 – 91
Fone: 66 9678 4950 / 3419 3186
End: Rua Medianeira, 191 – Bairro Jardim Campo Verde II
Email: denival.contabil@bol.com.br

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA SECUNDARISTAS.

Suplente: Castorina Vanjura do Nascimento
RG: 2784016-6 SSP/MT
CPF: 452 169 081 – 53
Fone: (66) 9906 9400
End: Rua Jatobá, 463 – Recanto do Bosque - Campo Verde – MT
Email: castorinavanjura@hotmail.com

Titular: Sheila Carolina Souza Lourenço
RG: 2550133-0
CPF: 062 992 551 - 88
Fone: 66 9601 1668
End.: Avenida Dom Aquino, s/n - Q 02, L 06 – Recanto do Bosque
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ARTIGO 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SANDRA CARLA FAVARO DE SOUZA BADOCO
Secretária Municipal de Saúde
Publicado por:
Aline Cristina da Silva Costa
Código Identificador:A583EE75

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Verde, aos 03 dias do mês
de Setembro de 2014.
FÁBIO SCHROETER
Prefeito Municipal

SMA/RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA PORTARIA Nº 487/2014

Cumpra-se,
registra-se e
publique.
JOSÉ FERREIRA DA CRUZ NETO
Secretário de Administração
Publicado por:
Ana Maria Baum
Código Identificador:2A1B1B5C
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
HOMOLOGAÇÃO DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE
Dispõe sobre a homologação das Resoluções do
Conselho Municipal de Saúde referente ao mês de
agosto de 2014.

PORTARIA Nº 487/2014, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.
EXONERA A SENHORA ELAINE APARECIDA DE LIMA DO
CARGO DE CARGO DE CHEFE DO SETOR DE
GERENCIAMENTO DE RECURSOS VINCULADOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Publicado por:
Neuza do Amarante de Oliveira
Código Identificador:0029AA98
SMA/RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA PORTARIA Nº 488/2014

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO
VERDE – MT, no uso de suas atribuições legais e considerando:

PORTARIA Nº 488/2014, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.
TRANSFERE A SERVIDORA MUNICIPAL ELAINE
APARECIDA DE LIMA DE LOTAÇÃO.
Publicado por:
Neuza do Amarante de Oliveira
Código Identificador:48D43DF5

I – Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as
condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;

SMA/RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA PORTARIA Nº 489/2014

II – Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde;

PORTARIA Nº 489/2014, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.
NOMEIA A SENHORA ELAINE APARECIDA DE LIMA
PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
Publicado por:
Neuza do Amarante de Oliveira
Código Identificador:83A97B95

III – Resolução nº453 do Conselho Nacional de Saúde que aprova as
diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e
funcionamento dos Conselhos de Saúde;
IV- Lei nº 1.044, de 02 de junho de 2005, que cria o novo Conselho
Municipal de Saúde, com sua Secretaria Geral, bem como Ouvidoria
Municipal de Saúde de Campo Verde;
V - Portaria nº 3.916/GM em 30 de outubro de 1998, que dispõe sobre
a aprovação da Política Nacional de Medicamentos.
VI - Portaria nº91/GM de 10 de janeiro de 2007, que Regulamenta a
unificação do processo de pactuação de indicadores e estabelece os
indicadores do Pacto pela Saúde, a serem pactuados por Municípios,
Estados e Distrito Federal.
R E S O L V E:
Art.1º- Homologar:
Resolução nº 06 – Dispõe sobre aprovação do Relatório de Prestação
de Contas dos Recursos Vinculados à Saúde dos meses de abril, maio
e junho de 2014.

SMA/RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA PORTARIA Nº 490/2014
PORTARIA Nº 490/2014, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.
NOMEIA A SENHORA CLEUSINETH APARECIDA
MARTINS PARA EXERCER O CARGO DE CHEFE DO
SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Publicado por:
Neuza do Amarante de Oliveira
Código Identificador:E1E928B8
SMA/RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA PORTARIA Nº 491/2014

Resolução nº 07 – Dispõe sobre aprovação do Plano de Assistência
Farmacêutica

PORTARIA Nº 491/2014, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.
NOMEIA O SENHOR JOSUE ANGELO DA SILVA PARA
EXERCER O CARGO DE CHEFE DE NÚCLEO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Resolução nº 08 – Dispõe sobre a ratificação dos Atestados de
Conclusão das obras das unidades Jardim América e Dom Ozorio e a
Ordem de Inicio de Serviço para Unidade Estação da Luz.

Publicado por:
Neuza do Amarante de Oliveira
Código Identificador:500CC9D4

Resolução nº 09 – Dispõe sobre aprovação do SISPACTO de 2014.

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DO PREGÃO 079/2014

Campo Verde, 29 de agosto de 2014.
A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público o resultado do
PREGÃO Nº 079/2014 – REGISTRO DE PREÇOS PARA
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FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS DA LINHA MECÂNICA PARA VEÍCULOS
OPERACIONAIS, AUTOMÓVEIS LEVES, UTILITÁRIOS,
CAMINHONETE, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS
PESADAS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO DE CAMPO
VERDE-MT: A.F. DE FARIAS ME – CNPJ: 15.252.024/0001-05,
foi vencedora do lote 10 – 20%, lote 11 – 20%, lote 12 – 28,1%, lote
13 – 21,5%, lote 15 – 18%, lote 16 – 32,1%, lote 17 – 21%, lote 18 –
29,1%, lote 19 – 18%, lote 21 – 18%, lote 22 – 28,1%; NE
EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
LTDA - CNPJ 09.619.626/0001-55, foi vencedora do lote 03 –
39,1%, lote 04 – 35%, lote 06 – 41,1%, lote 07 – 38,1%, lote 08 –
37%, lote 14 – 38%, AUTO ELÉTRICA CAMPO VERDE LTDA
EPP – CNPJ 37.517.323.0001-67, vencedora do lote 30 – 27,8%;
IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES
LTDA – CNPJ 00.885.566/0003-00, vencedora do lote 02 – 25,5%,
lote 05 – 37%, lote 23 – 27%, lote 24 – 27%; TRICATE
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA – CNPJ
70.430.558/0001-92, vencedora do lote 01 – 28,5%, lote 09 – 28%,
lote 20 – 28%; SOUZA FILHO & LUIS DE SOUZA LTDA – ME,
CNPJ 10.173.808/0001-24, vencedora do lote 28 – 41,5% lote 29 –
27%; TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO ME - CNPJ
07.838.209/0001-78, lote 25– 28% e lote 27 – 65%. O lote 26 foi
revogado após julgamento do recurso.
Campo Verde, 09 de setembro de 2014.
ANA CAROLINA S. BRAGA BLUME
Pregoeira.
Publicado por:
Gislene Jesus Lopes
Código Identificador:3F8A3844
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO 042/2014

LEILA GUBERT
Pregoeira.
Publicado por:
Gislene Jesus Lopes
Código Identificador:2659F867
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
NOTIFICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE EMPRESA
Assunto: INEXECUÇÃO DE ENTREGA
1. Vimos através da presente NOTIFICAR a Empresa:
MULTIPARK COMÉRCIO E SERVIÇO REPRESENTAÇÕES
LTDA-ME, CNPJ Nº 11.590.156/0001-96, CUIABÁ-MT,
SEGUNDA NOTIFICAÇÃO, pela não entrega dos itens constantes
na NAD – Nota de Autorização de Despesas n. NAD 9368/2014 no
prazo estipulado no Edital.
2. Fica estipulado a partir desta data o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas para que referida empresa entregue no pátio da Secretaria de
Obras os itens constantes na Nota de Autorização de despesa acima
citada, sob pena de responder pelas penalidades constantes no referido
Edital com base na lei 10.520/2002, subsidiariamente com a lei
8.666/93 e suas alterações.
3. Considerando que o Secretário de Obras, viação e serviços públicos
comunicou esta CPL da não entrega no prazo estipulado e que a
empresa esta deixando de cumprir suas obrigações quanto à entrega
dos materiais solicitados. Informamos que o não cumprimento do
prazo a empresa estará sujeita as penalidades e multas estabelecida no
edital, ficando ainda sujeita a rescisão contratual/ata de registro de
preços, com aplicação das penalidades cabíveis, inclusive
impossibilidade de contratar com a administração publica pelo prazo
de ate 2(dois) anos conforme as leis supracitadas. Informamos ainda,
que caso a empresa não se manifeste, dentro do prazo estipulado, esta
notificação será considerada como aviso de penalidade.

O Prefeito Municipal de Campo Verde – MT, Fábio Schroeter, por
razões de interesse público e nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93,
resolve REVOGAR o Pregão nº 042/2014, cujo objeto é o Registro de
Preços para futura e eventual Aquisição de barras de ferro, chapas,
ferro cantoneira e alambrado. Demais informações através do email
compras@campoverde.mt.gov.br ou telefone 66.3419-1244 ramal
214/215.

Campo Verde, 09 de Setembro de 2014.

Campo Verde, 09 setembro de 2014.

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVIDO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2014

Publicado por:
Gislene Jesus Lopes
Código Identificador:9C206EE9
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
COMUNICADO - PREGÃO 111/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAIS
DE
PROCEDIMENTOS
COMUNS
E
MATERIAIS
PERFUROCORTANTES PARA ATENDER AS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE.
A Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da Pregoeira do
município, torna público aos interessados que em razão de divergência
no enunciado do item 6.1, do Termo de Referência, página 21, do
Edital de Pregão nº 111/2014, o mesmo passa ter a seguinte redação
“6.1 - Autorização do funcionamento do Licitante e do fabricante
dos produtos expedido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde em cumprimento à Lei nº
6.360/76, na redação da Lei nº 9.787/99, regulamentada pelo
Decreto nº 79.094/77 e Portaria nº 2.814/ANVISA/Ministério da
Saúde, em forma de original ou publicação no Diário Oficial da
União ou por qualquer processo de cópia, devidamente
autenticada;”. Permanecem inalteradas todas as demais exigências e
cláusulas do edital.
Campo Verde, 09 de setembro de 2014

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

ANA CAROLINA SANT’ANA BRAGA BLUME
Pregoeira/Presidente CPL
Publicado por:
Ana Carolina Santana Braga Blume
Código Identificador:E7F52F57

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 014/2014
A Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da Comissão
Permanente de Licitação, informa que a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E
REFORMA DA FUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA, na modalidade Tomada de Preço nº
014/2014, foi revogada com base no art. 49 da Lei 8.666/93 e
justificativa fundamentada no processo. Para esclarecimentos: e-mail
compras@campoverde.mt.gov.br ou telefone (66) 3419-1244. Em
conformidade com a legislação vigente.
Campo verde, 09 de Setembro de 2014.
ANA CAROLINA S. BRAGA BLUME
Presidente CPL
Publicado por:
Ana Carolina Santana Braga Blume
Código Identificador:136DF554
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 084/2014
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PORTARIA Nº 084/2014 DE: 01/09/2014
“EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA
MUNICIPAL ARTIGO 83 PARAGRAFO II E
XXX.”

Evaldo Osvaldo Diehl, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e com base no que
dispõe o Art. 11 § 1º da Lei Municipal Complementar nº 028/2002, de
23 de dezembro de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos,
RESOLVE:

Valdez Viana Nunes, Prefeito de Canabrava do Norte, Estado de
Mato Grosso, no uso e gozo de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Artigo 1º. – Fica a Srª. JULIANA DIAS PEREIRA, portadora da
Cédula de Identidade Civil CI-RG sob nº 17026369 Órgão Expedidor
SSP/MT e Inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF. Sob. Nº.
010.097.951-39, Designada para exercer a função de GERENTE DE
SESSÃO, deste Município.
Artigo 2º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação
revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Art. 1º - Nomear MÁRCIA CRISTINA SCHLEMMER, em estágio
probatório para o cargo de Provimento Efetivo de Técnica de
enfermagem, Anexo I – Grupo Ocupacional II – Técnico do SUS, da
Lei Complementar nº 123/2014, aprovado em concurso público,
homologado pelo Decreto nº.2449/2014 de 28 de julho de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou
afixação. Com efeitos retroativos a 01/09/2014.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, 08 de setembro de
2014.

Gabinete do Prefeito, em 01 de Setembro de 2014.
EVALDO OSVALDO DIEHL
Prefeito Municipal

VALDEZ VIANA NUNES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleidiane dos Santos Silva
Código Identificador:B922F1C4

REGISTRE-SE
PUBLIQUE -SE
CUMPRE-SE
Publicado por:
Patricia Soares Queiroz
Código Identificador:51C972E5

GABINETE
PORTARIA Nº 310/2014
De 08 de setembro de 2014.
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL ENIO HEINCHE HAAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 088/2014
PORTARIA Nº 088/2014 DE: 05/09/2014
“EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGANICA
MUNICIPAL ARTIGO 83 PARAGRAFO II E
XXX.”
VALDEZ VIANA NUNES, Prefeito de Canabrava do Norte, Estado
de Mato Grosso, no uso e gozo de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Artigo 1º. – Fica o Sr. JOSE TRANQUILO TAVARES DIAS,
portador da Cédula de Identidade Civil CI-RG sob nº 1665495 Órgão
Expedidor SSP/GO e Inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF.
Sob. nº. 831.856.311-53, Exonerado da função de GUARDA
MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA, deste Município, em razão da
Certidão de Óbito de nº 02769801552014400003057000071650.
Artigo 2º. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais desde 22.08.2014.

Evaldo Osvaldo Diehl, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o artigo 69 e § 1º do artigo 73 do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Canarana.
RESOLVE
Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao Servidor ENIO
HEINCHE HAAS por um período de 30 dias,a serem usufruídas no
período de 08/09/2014 a 07/10/2014.
Art. 2º - As férias de que trata o art. 1º será acrescido de 1/3 a mais da
remuneração.
Art. 3º - O período de aquisição de férias compreende A 02/01/2013
A 01/01/2014.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso
em 08 de setembro de 2014.

Gabinete do Prefeito, em 05 de Setembro de 2014.
EVALDO OSVALDO DIEHL
Prefeito Municipal

VALDEZ VIANA NUNES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleidiane dos Santos Silva
Código Identificador:DD1517EF

REGISTRE-SE
PUBLIQUE -SE
CUMPRE-SE
Publicado por:
Patricia Soares Queiroz
Código Identificador:CFBB629E
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
GABINETE
PORTARIA Nº. 309/2014.
De 08 de setembro de 2014.
Nomeia servidor em Estágio Probatório.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

GABINETE
EDITAL Nº 12 /2014
DE 09 DE SETEMBRO DE 2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, ESTADO DE
MATO GROSSO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LRF ART. 54.
TORNAPÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso
representada pelo seu Prefeito, Sr. Evaldo Osvaldo Diehl, TORNA
PÚBLICO o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre
do LRF, do Exercício Financeiro de 2014, inclusive com a publicação
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no mural da prefeitura e no www.diariomunicipal.com.br/amm-mt,
www.tce.mt.gov.br/diario e www.canarana.mt.gov.br.
O Relatório de Gestão Fiscal ficará a disposição de qualquer
contribuinte do Município de Canarana, para exames e apreciação, o
qual poderá questionar a legitimidade nos termos da Lei. Após o prazo
previsto em Lei, o mesmo será encaminhado ao Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso, para fiscalização contábil, financeiras,
orçamentárias, operacionais e patrimoniais.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt, www.tce.mt.gov.br/diario e
www.canarana.mt.gov.br.
A Prestação de Contas ficará a disposição de qualquer
contribuinte do Município de Canarana – MT., para exame e
apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos
termos da Lei. Após o prazo previsto em Lei, a mesma será
encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
para
fiscalização
contábil,
financeiras,
orçamentárias,
operacionais e patrimoniais.

Publique-se
Publique-se,
EVALDO OSVALDO DIEHL
Prefeito Municipal
Gestão 2013/2016
Publicado por:
Cleidiane dos Santos Silva
Código Identificador:67923B3F
GABINETE
EDITAL Nº 13/2014

EVALDO OSVALDO DIEHL
Prefeito Municipal
Gestão 2013/2016
Publicado por:
Cleidiane dos Santos Silva
Código Identificador:61EEA21C
GABINETE
PORTARIA Nº 311/2014

DE 09 DE SETEMBRO DE 2014
De 08 de setembro de 2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, ESTADO DE
MATO GROSSO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 162 E A LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL ART. 13 INCISO IV.
TORNAPÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso,
representada pelo seu Prefeito, Sr. Evaldo Osvaldo Diehl, TORNA
PÚBLICO a Prestação de Contas dos Balancetes Orçamentários e
Financeiros referente aos MÊSES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO
DE 2014, inclusive com a publicação na Internet através do site do
município e..
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt, www.tce.mt.gov.br/diario e
www.canarana.mt.gov.br.
A Prestação de Contas ficará a disposição de qualquer
contribuinte do Município de Canarana – MT., para exame e
apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos
termos da Lei. Após o prazo previsto em Lei, a mesma será
encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
para
fiscalização
contábil,
financeiras,
orçamentárias,
operacionais e patrimoniais.

Constitui Comissão de Vistoria e Recebimento da
Obra.
Evaldo Osvaldo Diehl, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e com base no que
dispõe o art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e
suas alterações posteriores.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica constituída a Comissão de Vistoria e Recebimento de
Obras, nos termos do Art. 73 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:
I – Presidente: Diego Morello
II – Membro: Aline da Silva Crespan
III – Membro: Elizeu Dias Pinheiro
Art. 2º - A presente Comissão tem finalidade de Vistoriar a Obra,
conferir e efetuar as medições, assinar relatórios e atestar o seu
recebimento provisório e definitivo até 31/12/2014, desde que sejam
atendidas as exigências do contrato da obra, bem como atestar o
recebimento das compras nos termos do parágrafo único até.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto no caput deste artigo, a
Comissão de Vistoria deverá emitir os seguintes termos.

Publique-se,
•Termo de Recebimento Provisório das Obras ou Aquisição;
EVALDO OSVALDO DIEHL
Prefeito Municipal
Gestão 2013/2016

•Termo de Recebimento Definitivo das Obras ou Aquisição;
Publicado por:
Cleidiane dos Santos Silva
Código Identificador:CCE8A79A

GABINETE
EDITAL Nº 14/2014
DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, ESTADO DE
MATO GROSSO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 165 E A LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL ART. 67 §3º, LRF ART. 52

•Termo de Recebimento das Obrigações Patronais da Empresa
Contratada se houver Previsão no Contrato.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
Portaria nº 001-A/2014.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana – MT 08 de Setembro de
2014.
EVALDO OSVALDO DIEHL
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cleidiane dos Santos Silva
Código Identificador:EB683C69

TORNAPÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso,
representada pelo seu Prefeito, Sr. Evaldo Osvaldo Diehl, TORNA
PÚBLICO a Prestação de Contas do RREO – Relatório Resumido
da Execução Orçamentária - RREO, referente ao 4º BIMESTRE,
do exercício financeiro de 2014, inclusive com a publicação no
mural
da
Prefeitura
e
através
do
site

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

SETOR DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 306-2014
De 08 de Setembro de 2014.
Designa Servidor Público Municipal
fiscalização de execução de contrato.
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Evaldo Osvaldo Diehl, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade
com o Art. 67 da Lei nº 8666/93.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 229/2014
SÚMULA: “CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CARLINDA-MT,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar a Servidora ALESSADRA SANTOS ABREU,
servidora no cargo de Gerente Financeiro e de Compras, para exercer
a fiscalização do Contrato referente ao Processo nº 96/2014 que tem
por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de
empresa para aquisição de passagens intermunicipal e interestadual,
para atender as necessidades das Secretarias Municipais do
Município de Canarana-MT.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
afixação.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com o Art. 91, da Lei Municipal n°. 266/2004.
RESOLVE:
Artigo1º- Fica CONCEDIDO Licença Prêmio a Servidora ANITA
GOULARTE CIPRIANO no Cargo de SERVIÇOS GERAIS, lotado
na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 3º - Revogam -se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, 08 de Setembro de
2014.
EVALDO OSVALDO DIEHL
Prefeito Municipal
Publicado por:
Iraci Salette de Vargas
Código Identificador:7071087D
SETOR DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 305-2014

Artigo 2º - A licença a ser gozada se refere ao qüinqüênio ininterrupto
do exercício dos anos 2007/2012, fica compreendido que o período de
concessão será dos dias 22 de setembro de 2014 à 21 de dezembro
de 2014.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 09 de setembro de 2014.
GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

De 08 de Setembro de 2014.

Publicado por:
Ane Camila Marcelo
Código Identificador:AE725054

Dispõe sobre a Exoneração e Nomeação de Servidor
Público Municipal para a fiscalização de execução de
contrato.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 230/2014

Evaldo Osvaldo Diehl, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade
com o Art. 67 da Lei nº 8666/93.

SÚMULA: “CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CARLINDA-MT,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar VANDERLAN CASSIANO SOBRINHO da
Função de Fiscal dos Contratos referente às Portarias nº 043/2014,
Portaria 161/2014 e Portaria 261/2014.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com o Art. 91, da Lei Municipal n°. 266/2004.

Art. 2º - Designar o Servidor MILTON SANZOVO, no cargo de
Assessor Administrativo, para exercer a fiscalização dos Contratos
que tem por objeto a Contratação de empresa para locação de cavalo
mecânico, Contratação de empresa locação de máquinas pesadas e
Contratação de empresa especializada para serviços de
manutenção/reparação preventiva, corretiva e congêneres de frota,
com e sem o fornecimento de peças para atendimento da frota do
município da prefeitura municipal de Canarana-MT, respectivamente.

RESOLVE:

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
afixação.
Art. 4º - Revogam -se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, 08 de Setembro de
2014.
EVALDO OSVALDO DIEHL
Prefeito Municipal
Publicado por:
Iraci Salette de Vargas
Código Identificador:43A3D186
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Artigo1º- Fica CONCEDIDO Licença Prêmio a Servidora
JULIANA DE LIMA DIAS LACERDA no Cargo de APOIO
ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL DEFINITIVO, lotado na
Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - A licença a ser gozada se refere ao qüinqüênio ininterrupto
do exercício dos anos 2007/2012, fica compreendido que o período de
concessão será dos dias 01 de setembro de 2014 à 30 de novembro
de 2014.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT
Em, 09 de setembro de 2014.
GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ane Camila Marcelo
Código Identificador:A31A5B0C
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 231/2014
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SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO
DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO
Ofício
n.º
004/2014/OUVIDORIA
MUNICIPAL, solicitando providências no sentido de apurar fatos
supostamente irregulares registrados no Departamento de Licitações
por servidores deste município,
CONSIDERANDO que, tal solicitação, advinda da
Ouvidoria municipal, visa atender a denúncia registrada nesse órgão,

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar, visando apurar
possível ocorrência de infrações funcionais.
CONSIDERANDO que, a requisição da Secretaria Municipal de
Saúde de Carlinda/MT, visa atender ao Ofício n.º 546/2014-2ªPJCiv –
Promotoria de Justiça Cível de Alta Floresta, requisitando deste
município a abertura de Processo Administrativo Disciplinar para
apurar ocorrência de possíveis infrações funcionais instaurada em
procedimento SIMP n.º 001208-011/2014, que tramita por aquela 2ª
PJCív de Alta Floresta.
CONSIDERANDO que, tal informação, caso seja comprovada, pode
caracterizar infringência a dispositivos da Lei Municipal nº.
266/2004,e,

CONSIDERANDO que foi instaurado Procedimento Administrativo
na 2ª PJCiv – Alta Floresta sob n.º 001847-005/2014, para
providencias no sentido de informar sobre denúncias no Departamento
de Licitações deste município,

CONSIDERANDO que a Administração não pode ficar inerte diante
de tal situação,

CONSIDERANDO que a Administração não pode ficar inerte diante
de tal situação,

Art. 1º - Determinar a instauração de PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, nos termos dos artigos 166
seguintes da Lei Municipal nº 266/2004, com a finalidade de apurar os
fatos, indicando os servidores membros da Comissão Processante
Permanente instituída pela Portaria Municipal n.º 011/2009 (reeditada
pela Portaria 112/2009, Portaria 150/2009, Portaria 052/2011,
113/2013 e 232/2013), quais sejam, MARIO TOSHIO KAMAZAKI
LIMA, VALTER FIGUEIRA e ROSANA DIAS SOARES sob a
presidência do primeiro indicado.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de SINDICÂNCIA
ADMINISTRATIVA, nos termos dos artigos 177 e seguintes da Lei
Municipal nº 266/2004, com a finalidade de apurar os fatos,
indicando os servidores membros da Comissão Processante
Permanente instituída pela Portaria Municipal n.º 011/2009 (reeditada
pela Portaria 112/2009, Portaria 150/2009, Portaria 052/2011,
113/2013 E 232/2013), quais sejam, MARIO TOSHIO KAMAZAKI,
VALTER FIGUEIRA e ROSANA DIAS SOARES, sob a presidência
do primeiro indicado.
Art. 2º - Dispensar os Servidores ora designados de suas atividades
funcionais apenas nos horários de trabalho de coleta de provas e para
elaboração de relatório final.
Art. 3º - Caso a(o) servidor(a) se recuse a receber a citação, deverá o
(a) funcionário (a) incumbido (a) para tanto, elaborar Certidão
Circunstanciada, na qual deverá constar assinatura de duas
testemunhas, que presenciaram a recusa no recebimento da contrafé
bem como a citação válida.
Art. 4º - A presente Comissão ficará vinculada à Secretaria de
Administração.
Publique-se,
intime-se,
cite-se,
cumpra-se.

RESOLVE:

Art. 2º - Dispensar os Servidores ora designados de suas atividades
funcionais apenas nos horários de trabalho de coleta de provas e para
elaboração de relatório final.
Art. 3º - Caso as(os) servidores(as) se recusem a receber a citação,
deverá o (a) funcionário (a) incumbido (a) para tanto, elaborar
Certidão Circunstanciada, na qual deverá constar assinatura de duas
testemunhas, que presenciaram a recusa no recebimento da contrafé
bem como a citação válida.
Art. 4º - A presente Comissão ficará vinculada à Secretaria de
Administração.
Publique-se,
intime-se,
cite-se,
cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT, Em 09 de
setembro de 2014.
GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT, Em 09 de
setembro de 2014.

Publicado por:
Ane Camila Marcelo
Código Identificador:AF6E0F28

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 357/2014

Publicado por:
Ane Camila Marcelo
Código Identificador:95D46ED5

SÚMULA: “RETIFICA OS DECRETOS DE
N°350/2014 E 355/2014 DO MUNICÍPIO DE
CARLINDA/MT,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 233/2014
SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA Prefeito Municipal de Carlinda,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Carlinda,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO Ofício n.º 1010/SMS/2014 da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Carlinda/MT, requisitando a

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Artigo1º- Fica RETIFICADO o decreto de n° 355/2014, da seguinte
forma: onde se - lê: Art. 1° Designa o servidora público JOSE
ROBERTO LINHARES, para responder pela Secretaria Municipal
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de Agricultura, Pecuária, Indústria e comercio no período do dia 01 de
Setembro de 2014 até o dia 31 de Setembro de 2.014.
leia - sê: Art. 1° Designa o servidor público JOSE ROBERTO
LINARES, para responder pela Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo, no período do dia 01 de Setembro de 2014 até o dia 31 de
Setembro de 2.014.

Publicado por:
Claudia Avanci Belido
Código Identificador:A1CB3E5F
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS
GUIMARÃES

Artigo 2º - Fica RETIFICADO o decreto de n° 350/2014, da seguinte
forma: onde se - lê: Art. 1° lotada na Secretaria Municipal de
Administração Finanças leia - sê: Art. 1° lotada na Secretaria
Municipal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL
ATO Nº.: 153/2014.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA DIRETORA
DO
DEPARTAMENTO
DE
CONTROLE
ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA
MUNICIPAL
Em, 09 de setembro de 2014.

DE

CARLINDA-MT

LISÚ KOBERSTAIN, Prefeito Municipal de Chapada dos
Guimarães – MT, em substituição legal, por determinação judicial, no
uso de suas atribuições legais,

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ane Camila Marcelo
Código Identificador:38E83138
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATOS DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Pelo presente certifico que o extrato abaixo foi afixado no mural da
Prefeitura Municipal de Carlinda/MT, para devidas publicações, pelo
período de um mês.
PROCESSO Nº 029/2014 DE 08/09/2014
De conformidade com o disposto no Artigo 24, inciso IV da lei
federal 8.666, justifica-se e ratifica-se a dispensa de licitação para:
DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação de Serviços de
Transporte de Alunos através de um veículo tipo micro ônibus, para
substituir em caráter provisório, durante 30 (trinta) dias, veículo que
encontra-se em manutenção, utilizado no transporte de alunos na
Escola Municipal Cecília Meireles com roteiro Del Rei/Fazenda Real,
cuja quilometragem diária é de 140 (cento e quarante) quilômetros.
Para substituir a referida rota foi enviado veículo da frota pertencente
a Secretaria Municipal de Educação. Desse modo, objeto da presente
licitação, substituirá o roteiro Calinda/Maravilha/Estrada A, com
quilometragem de 98 (noventa e oito) quilômetros por dia. Durante o
período contratado o veículo será utilizado por 24 (vinte e quatro)
dias.
Tal solicitação justifica-se tendo em vista abrir um procedimento
licitatório demandaria tempo até sua conclusão e com isso acarretaria
graves prejuízos a municipalidade e aos usuários do transporte
escolar.
A
educação
é
direito
essencial,
assegurado
constitucionalmente, logo é nosso dever zelar e garanti-lo a todos
cidadãos brasileiros, com qualidade e eficiência.
142-07.001.12.361.0002.2013.3390.39.00.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica
CONTRATADO: REOBOTE TRANSPORTES E TURISMO
LTDA.
CNPJ: 05.417.424/0001-70
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.
VALOR ESTIMADO: R$ 7.056,00 (sete mil e cinquenta e seis
reais)
Carlinda - MT, em 08de Setembro de 2014.

RESOLVE
I – NOMEAR a Sra. CARMÉLIA ALVES PEDROSO, para exercer o
cargo em comissão de Diretora do Departamento de Controle
Administrativo da Educação do Município.
II – Este Ato entra em vigor nesta data.
III – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, 05
de setembro de 2014.
LISÚ KOBERSTAIN
Prefeito Municipal
Publicado por:
Izabel Cristina Masson da Cruz
Código Identificador:F5460E3C
PREFEITURA MUNICIPAL
ATO Nº.: 154/2014
DISPÕE SOBRE DA SECRETÁRIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

LISÚ KOBERSTAIN, Prefeito Municipal de Chapada dos
Guimarães – MT, em substituição legal, por determinação judicial, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO, o Ato nº.: 150/2014 que anulou o Ato nº.:
149/2014;
RESOLVE
I – NOMEAR a Sra. ROSELI MASCARROZ BELFORT MATTOS,
para exercer o cargo em comissão de Secretária de Assistência Social
do Município.
II – Este Ato entra em vigor com efeitos retroativos a 01 de setembro
de 2014.
III – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães-MT, 05
de setembro de 2014.
LISÚ KOBERSTAIN
Prefeito Municipal
Publicado por:
Izabel Cristina Masson da Cruz
Código Identificador:0511BAC8

DEISE DIONE MUTSCHALL
Presidente da C.P.L

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 333/2014
DATA: 28 de Agosto de 2014.
SÚMULA: Dispõe sobre alteração do art. 2º da
portaria 467/2013,
O Excelentíssimo Sr. JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA,
Prefeito Municipal de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas e amparadas pela Lei
Orgânica do Município
RESOLVE:
Art.1° - Altera o art. 2º da Portaria 467 de 18 de Julho de 2013, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2° - O período averbado compreende 3.606 dias, correspondendo
à 09 anos, 10 meses e 18 dias, sendo 09 anos 09 meses e 04 dias
como professor.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Ficam expressamente revogadas todas as disposições
contrárias.
Cláudia-MT, 28 de Agosto de 2014
JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Andreia Teolide Schneider
Código Identificador:300054C4
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 334/2014
DATA: 28 de Agosto de 2014.
SÚMULA: Nomeia Servidor Aprovado em Concurso
Publico 001/2010 e dá outras providências,
Considerando as necessidades do Poder Público Municipal e a
supremacia de interesse público, o Prefeito Municipal de Cláudia,
Estado de Mato Grosso, JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação
vigente,
RESOLVE:
Art.1° - Nomear o Sr. RONALDO JOSE BROLL, portador do RG
n° 1595173-1 SSP/MT e CPF n° 870.788.991.72, em caráter efetivo,
para exercer o cargo de Assistente Administrativo, tendo sido
aprovado no Concurso Publico Municipal 001/2010.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.
Art. 3° - Ficam expressamente revogadas todas as disposições
contrárias, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de Agosto de 2014.

Considerando as necessidades do Poder Público Municipal e a
supremacia de interesse público, o Prefeito Municipal de Cláudia,
Estado de Mato Grosso, JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação
vigente,
RESOLVE:
Art.1° - Exonerar a Sra. LUZIA BENEDITA FERREIRA, portadora
do RG n° 23.509.235-6 SSP/SP e CPF n° 176.250.148.19, no cargo de
Assistente Adjunto, lotada na Secretaria Municipal de Assistência
Social.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.
Art. 3° - Ficam expressamente revogadas todas as disposições
contrárias, retroagindo seus efeitos ao dia 11 de Agosto de 2014.
Cláudia-MT, 28 de Agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
REGISTRA - SE
PUBLIQUA - SE
CUMPRA - SE
Publicado por:
Andreia Teolide Schneider
Código Identificador:FE75D65E
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 336/2014
DATA: 28 de Agosto de 2014.
SÚMULA: Nomear Francieli Vareschini e dá outras
providências,
Considerando as necessidades do Poder Público Municipal e a
supremacia de interesse público, o Prefeito Municipal de Cláudia,
Estado de Mato Grosso, JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação
vigente,
RESOLVE:
Art.1° - Nomeia a Srta. FRANCIELI VARESCHINI, portadora do
RG n° 2335560-3 SESP/MT e CPF n° 044.367.911.81, no cargo de
Assistente Adjunto, lotada na Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.
Art. 3° - Ficam expressamente revogadas todas as disposições
contrárias, retroagindo seus efeitos ao dia 18 de Agosto de 2014.
Cláudia-MT, 28 de Agosto de 2014.
JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
REGISTRA - SE
PUBLIQUA - SE
CUMPRA - SE
Publicado por:
Andreia Teolide Schneider
Código Identificador:7CBB9316

Cláudia-MT, 28 de Agosto de 2014
JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
REGISTRA - SE
PUBLIQUA - SE
CUMPRA - SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 337/2014
DATA: 28 de Agosto de 2014.

Publicado por:
Andreia Teolide Schneider
Código Identificador:A716182D
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 335/2014
DATA: 28 de Agosto de 2014.
SÚMULA: Exoneração Luzia Benedita Ferreira e dá
outras providências,
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

SÚMULA: Dispõe sobre a averbação de tempo de
serviço da servidora Angelina Maria Paloschi
Broenstrup, e dá outras providências,
Considerando o Art. 159 da Lei Complementar 012/2013 de 11 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Publico
do Município e o Art. 43 da Lei Complementar 473/2013 de 24 de
Abril de 2013, que dispõe sobre o Regime Próprio dos Servidores
Municipais, o Prefeito Municipal de Cláudia, Estado de Mato Grosso,
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JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente,
RESOLVE:
Art.1° - Averbar o tempo de serviço / contribuição conforme Certidão
emitida pelo INSS n° 10021010.1.00081/13-1, a servidora Angelina
Maria Paloschi Broenstrup.
Art. 2° - O período averbado compreende 1.399 dias, correspondendo
a 03 anos, 10 meses e 00 dias.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Art. 4° - Ficam expressamente revogadas todas as disposições
contrárias.
Cláudia-MT, 28 de Agosto de 2014
JOÃO BATISTA MORAES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
REGISTRA - SE
PUBLIQUA - SE
CUMPRA - SE
Publicado por:
Andreia Teolide Schneider
Código Identificador:208935C9
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER
CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 025/2014
O Vereador Ricardo Caldeira Rezende, Presidente da Câmara
Municipal de Colider, no uso das suas atribuições legais,

(X) IV carteira de identidade (R.G.);
(X) V cartão do CPF;
(X) VI certidão de nascimento ou casamento; (se casado (a) cópia do
CPF do (a) cônjuge).
(X) VII 02 fotos 3x4 atualizada;
(X) VIII carteira de trabalho;
(X) IX cartão PIS/PASEP ou declaração que não é inscrito;
( ) X certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;
(X) XI certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos 05
(cinco) anos;
(X) XII comprovante de exame de sanidade física e mental;
(X) XIII declaração de disponibilidade do tempo para o cumprimento
da carga horária;
(X) XIV comprovante de residência;
(X) XV carteira de habilitação Cat. “C” (cargo de Motorista);
( ) XVI comprovante se estrangeiro na forma da Lei (Naturalizado);
( ) XVII registro e certidão negativa expedida pelo órgão de classe
conforme o caso
(X) XVIII declaração de bens que constituam seu patrimônio.
A investidura no cargo/função, fica consignado no presente Termo, e
nada mais havendo o que constar, eu Viviane Halateno, lavrei este
Termo de Posse, que depois de lido e achado conforme deverá ser
assinado pelo compromissado e pelas autoridades competentes.
Colíder – MT., 25 de agosto de 2014.
KARINE DINIZ
Compromissado
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Básico
NILSON JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Resolve,

Publicado por:
Jean Wagner Borro
Código Identificador:07813905

NOMEAR,SIMONE ALVES TIMÓTEO, no cargo de
ASSESSORA PARLAMENTAR, desta Câmara Municipal de
Colíder-MT., a partir desta data.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TERMO DE POSSE Nº 1022/2014

Registrada e
Publicada.
Cumpra-se.
Colíder-MT., 09 de setembro de 2014.
VER. RICARDO CALDEIRA REZENDE
Presidente Câmara Municipal de Colíder
Publicado por:
José Carlos da Silva
Código Identificador:6D6FA401
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TERMO DE POSSE Nº 1023/2014
Aos 25 (vigésimo quinto) dia do mês de agosto de 2014 (dois mil e
quatorze) na Prefeitura Municipal de Colíder – MT., sito à Travessa
dos Parecís, nº. 85, Centro, Setor leste, no Gabinete do Prefeito
Municipal, na presença do Secretário Municipal de Saúde e
Saneamento Básico, o Sr. João Batista dos Santos e do Prefeito
Municipal, Sr. Nilson José dos Santos, a Sr.ª. Karine Diniz, toma
posse no cargo de Enfermeira através do Concurso Público Municipal
nº. 001/2012, classificação 5º lugar, sob o Regime Estatutário de
Trabalho, conforme Lei Municipal nº 2408/2010 e do regime próprio
de previdência – PREVI-LIDER, aprovado pela Câmara Municipal e
sancionado pelo Prefeito Municipal, comprometendo-as a
desempenhar os seus deveres funcionais.
Termo de posse que assina a Sr.ª Karine Diniz que declara vir assinar
o presente Termo, pelo qual se compromete a bem desempenhar todas
as funções inerentes ao cargo de Enfermeira da Secretaria Municipal
de Saúde e Saneamento Básico.
Apresentou os seguintes documentos:
(X) I documento de escolaridade referente ao cargo que se candidatou;
(X) II Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral;
( ) III comprovante de quitação militar, se do sexo masculino;
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Ao 01 (primeiro) dia do mês de agosto de 2014 (dois mil e quatorze)
na Prefeitura Municipal de Colíder – MT., sito à Travessa dos Parecís,
nº. 85, Centro, Setor leste, no Gabinete do Prefeito Municipal, na
presença do Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Básico, o
Sr. João Batista dos Santos e do Prefeito Municipal, Sr. Nilson José
dos Santos, a Sr.ª. Itamara da Silva Caldeira, toma posse no cargo de
Odontóloga 40 horas através do Concurso Público Municipal nº.
001/2012, classificação 8º lugar, sob o Regime Estatutário de
Trabalho, conforme Lei Municipal nº 2408/2010 e do regime próprio
de previdência – PREVI-LIDER, aprovado pela Câmara Municipal e
sancionado pelo Prefeito Municipal, comprometendo-as a
desempenhar os seus deveres funcionais.
Termo de posse que assina a Sr.ª Itamara da Silva Caldeira que
declara vir assinar o presente Termo, pelo qual se compromete a bem
desempenhar todas as funções inerentes ao cargo de Odontóloga 40
horas da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico.
Apresentou os seguintes documentos:
(X) I documento de escolaridade referente ao cargo que se candidatou;
(X) II Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral;
( ) III comprovante de quitação militar, se do sexo masculino;
(X) IV carteira de identidade (R.G.);
(X) V cartão do CPF;
(X) VI certidão de nascimento ou casamento; (se casado (a) cópia do
CPF do (a) cônjuge).
(X) VII 02 fotos 3x4 atualizada;
(X) VIII carteira de trabalho;
(X) IX cartão PIS/PASEP ou declaração que não é inscrito;
( ) X certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;
(X) XI certidão negativa de antecedentes criminais dos últimos 05
(cinco) anos;
(X) XII comprovante de exame de sanidade física e mental;
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(X) XIII declaração de disponibilidade do tempo para o cumprimento
da carga horária;
(X) XIV comprovante de residência;
(X) XV carteira de habilitação Cat. “C” (cargo de Motorista);
( ) XVI comprovante se estrangeiro na forma da Lei (Naturalizado);
( ) XVII registro e certidão negativa expedida pelo órgão de classe
conforme o caso
(X) XVIII declaração de bens que constituam seu patrimônio.

II – a entidade beneficiada organizadora do evento se responsabiliza
por qualquer ocorrência no local, passível de ônus, excluído o Poder
Publico Municipal de qualquer responsabilidade direta ou indireta,
sendo responsável por todo o período que usar o bem publico.

A investidura no cargo/função, fica consignado no presente Termo, e
nada mais havendo o que constar, eu Viviane Halateno, lavrei este
Termo de Posse, que depois de lido e achado conforme deverá ser
assinado pelo compromissado e pelas autoridades competentes.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colniza - MT, em de Setembro
2014.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam - se as disposições em contrario.

Colíder – MT., 01 de agosto de 2014.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

ITAMARA DA SILVA CALDEIRA
Compromissado

JOÃO ASSIS RAMOS
Prefeito Municipal

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Básico

Registrado e publicado por afixação em local público de costume,
conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001 de 26/01/2001.

NILSON JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SILVIO VAHL
Secretário Mun. de Administração
Decreto N° 002/GP/2013

Publicado por:
Jean Wagner Borro
Código Identificador:718C3B0B
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
ASSESSORIA JURIDICA
LEI Nº 604/2014
“Autoriza Poder Executivo Municipal, a firmar
acordo de cooperação com o Sindicado Rural de
Colniza, e dá outras Providencias.”
JOÃO ASSIS RAMOS, Prefeito Municipal de Colniza – Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e com o amparo do
Inciso III artigo 80 da Lei Orgânica deste Município de Colniza/MT,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
lei:
LEI:
Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a
realizar e firmar acordo de cooperação visando disponibilizar local
para realização da Expocol – Exposição Agropecuária de Colniza e
Festa de Rodeio do Município de Colniza, a ser promovida com a
cooperação entre o Município de Colniza e o Sindicato Rural de
Colniza, inscrita no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o
numero 19.901.179/0001-86, pelo prazo que durar o evento no ano de
2014, mediante autorização do Prefeito Municipal de Colniza.
Art. 2º - Para os fins do cumprimento do disposto no caput, o
Município cederá imóvel a ele pertencente e localizado na BR 174, no
Bairro Aprocol, de área de 37.286,0099 metros quadrados, conforme
memorial descritivo constante do Anexo l desta Lei, ficando a cargo
da entidade beneficiada o ônus de adaptar o local para a realização do
evento, conforme suas necessidades, mediante aprovação prévia do
Poder Executivo e sem prejuízo das demais autorizações necessárias
para a realização e suporte do evento.
I - Fica assegurado a titulo de contraprestação que o sindicato rural
repassara a quantia de 2% (dois por cento) do faturamento liquido,
cujo devera ser prestado contas da Execução Financeira ao Poder
Executivo e Legislativo Municipal, sendo este destinado 1% ( um
por cento) para Associação Lar da Criança Cantinho Feliz sob
CNPJ nº 08.728.417/0001-87 e 1% ( um por cento) para Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE sob CNPJ nº.
12.647.998/0001-08.
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Publicado por:
Tania Cheibel Simões
Código Identificador:90233B74
LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
040/2014
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP) Nº
040/2014
A Prefeitura Municipal de Colniza/MT, neste ato representado por sua
Pregoeira Oficial, torna publico aos interessados que irá realizar
procedimento LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO
PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMENDO DE PNEUS E
SERVIÇOS DE PIT TOP DE VEÍCULOS DIVERSOS, QUE
COMPÕE O FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
através da Prefeitura Municipal de Colniza – MT, conforme
especificações constantes do anexo I, parte integrante do edital. Rege
a presente licitação, a Lei Federal 10.520/02, o Decreto Municipal
nº. 160/2009, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93 e demais
legislações aplicáveis.
A abertura desta licitação ocorrerá no dia 23 de Setembro de 2014, às
08h00min, no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de
Colniza - MT, quando os interessados deverão apresentar os
envelopes nº. 01 - Propostas de Preços e nº. 02 - Documentos de
Habilitação a (o) Pregoeira (o), bem como a Declaração, em separado
dos envelopes acima mencionados, dando ciência de que preenchem
plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no ato
convocatório do certame.
Os interessados, através de seus representantes legais, poderão
credenciar-se, mediante apresentação de documento próprio, junto a
Pregoeira, a partir das 08h00min do dia especificado no parágrafo
anterior.
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo
pertinente aos objetos licitados, observada às condições constantes do
edital.
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de
Licitação ou pelo e-mail licitacao.colniza@hotmail.com, de segunda
a sexta-feira, no horário de 08h00min as 12h30min horas. Quaisquer
dúvidas contatar pelos telefones (066) 3571- 1000 ou 3571-1315.
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Colniza – MT, em 08 de Setembro de 2014.
CRISTIANE P. DE SOUZA SANTOS DORNELES
Pregoeira oficial
Dec. n° 347/GP/2014
Publicado por:
Cristiane Pereira de Souza Santos Dorneles
Código Identificador:DEE8E51B
LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
042/2014
A Prefeitura Municipal de Colniza/MT, neste ato representado por sua
Pregoeira Oficial, torna publico aos interessados que irá realizar
procedimento LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO
PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO AUTOMITIVO, PARA MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS QUE COMPÕE O FROTA DESTA PREFEITURA
MUNICIPAL, suprindo assim as necessidades das secretarias
municipais de Colniza, por um período de 12 (doze) meses, através
da Prefeitura Municipal de Colniza – MT, conforme especificações
constantes do anexo I, parte integrante do edital. Rege a presente
licitação, a Lei Federal 10.520/02, o Decreto Municipal nº.
160/2009, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93 e demais legislações
aplicáveis.
A abertura desta licitação ocorrerá no dia 24 de Setembro de 2014, às
08h00min, no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de
Colniza - MT, quando os interessados deverão apresentar os
envelopes nº. 01 - Propostas de Preços e nº. 02 - Documentos de
Habilitação a Pregoeira, bem como a Declaração, em separado dos
envelopes acima mencionados, dando ciência de que preenchem
plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no ato
convocatório do certame.

AO CONTRATO DE REPASSE DE N° 0310289-36/2009 –
PRONAT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE BUSCA
E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA UNIDADE DE
BENEFICIAMENTO, CLASSIFICAÇÃO, EMBALAGEM E
ROTULAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR. Assim atendendo as necessidades da Secretaria de
Municipal de Agricultura por um período de 12 (doze) meses,
através da Prefeitura Municipal de Colniza – MT, conforme
especificações constantes do anexo I, parte integrante do edital. Rege
a presente licitação, a Lei Federal 10.520/02, o Decreto Municipal
nº. 160/2009, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93 e demais
legislações aplicáveis.
A abertura desta licitação ocorrerá no dia 25 de Setembro de 2014, às
08h30min, no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de
Colniza - MT, quando os interessados deverão apresentar os
envelopes nº. 01 - Propostas de Preços e nº. 02 - Documentos de
Habilitação a Pregoeira, bem como a Declaração, em separado dos
envelopes acima mencionados, dando ciência de que preenchem
plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no ato
convocatório do certame.
Os interessados, através de seus representantes legais, poderão
credenciar-se, mediante apresentação de documento próprio, junto a
Pregoeira, a partir das 08h30min do dia especificado no parágrafo
anterior.
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo
pertinente aos objetos licitados, observada às condições constantes do
edital.
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de
Licitação ou pelo e-mail licitacao.colniza@hotmail.com, de segunda
a sexta-feira, no horário de 08h00min as 12h30min horas. Quaisquer
dúvidas contatar pelos telefones (066) 3571- 1000 ou 3571-1315.
Colniza – MT, em 09 de Setembro de 2014.

Os interessados, através de seus representantes legais, poderão
credenciar-se, mediante apresentação de documento próprio, junto a
Pregoeira, a partir das 08h00min do dia especificado no parágrafo
anterior.

CRISTIANE P. DE SOUZA SANTOS DORNELES
Pregoeira Oficial
Dec. n° 347/GP/2014
Publicado por:
Cristiane Pereira de Souza Santos Dorneles
Código Identificador:DF22F8F1

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo
pertinente aos objetos licitados, observada às condições constantes do
edital.
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de
Licitação ou pelo e-mail licitacao.colniza@hotmail.com, de segunda
a sexta-feira, no horário de 08h00min as 12h30min horas. Quaisquer
dúvidas contatar pelos telefones (066) 3571- 1000 ou 3571-1315.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 029/2014 - FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDENCIA SOCIAL
PORTARIA N.º 029/2014

Colniza – MT, em 09 de Setembro de 2014.
CRISTIANE P. DE SOUZA SANTOS DORNELES
Pregoeira oficial
Dec. n° 347/GP/2014
Publicado por:
Cristiane Pereira de Souza Santos Dorneles
Código Identificador:D6F6F146
LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
043/2014
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP) Nº
043/2014
A Prefeitura Municipal de Colniza/MT, neste ato representado por sua
Pregoeira Oficial, torna publico aos interessados que irá realizar
procedimento LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO
PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS (SRP), VISANDO
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)
CAMINHONETE TIPO ¾ E EQUIPAMENTOS REFERENTE
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“Dispõe sobre a concessão do benefício de
Aposentadoria por Invalidez ao servidor Sr. Jason
Rodrigues de Oliveira.”
O Prefeito do Município de Colniza, Estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições legais e fundamentado;
Considerando o Art. 40°, §1º, inciso I, da Constituição Federal com
redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, combinado
com art. 12, inciso I, da Lei n.º 365, de 12 de agosto de 2008, que
“Institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de
Colniza, Estado de Mato Grosso e dá outras providências”;
Resolve:
Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria por Invalidez, ao
Sr. Jason Rodrigues de Oliveira, brasileiro, casado, portador RG n.º
0280724-6 SSP/MT e do CPF n.º 581.356.772-00, residente e
domiciliado neste município, servidor efetivo, no cargo de Vigilante,
lotado na Secretaria Municipal de Finanças, Classe “A”, Nível “VII”,
devidamente matriculado sob o n.º 002113, com Proventos Integrais,
conforme processo administrativo do PREVI-COLNIZA, n.º
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2014.03.00025P, a partir de 01 de agosto de 2014, até posterior
deliberação.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO Nº. 174/2014

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2014, revogadas as
disposições em contrário.

2º TERMO ADITIVO Nº. 174/2014 ao Contrato de Execução de
Obras nº 174/2014 E Aditivo nº 128/2014
DATA: 15/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: ABSOLUTA CONSTRUTORA LTDA - ME
OBJETO: prorrogação de prazo do Contrato de Execução de Obras nº
174/2014 e Aditivo nº 128/2014, pelo período de mais 250 (duzentos
e cinquenta) dias, vigorando de 18/08/2014 à 25/04/2015.

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.
Colniza – MT, 13 de agosto de 2014.

Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:0112844F

SILVIO VAHL
Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO Nº. 175/2014

JOÃO ASSIS RAMOS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Silvio Vahl
Código Identificador:AA18A9D0
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO Nº. 171/2014
2º TERMO ADITIVO Nº. 171/2014 ao Contrato de Execução de
Obras nº 171/2014 E Aditivo nº129/2014
DATA: 15/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: ABSOLUTA CONSTRUTORA LTDA - ME
OBJETO: prorrogação de prazo do Contrato de Execução de Obras
nº 171/2014, pelo período de mais 250 (duzentos e cinquenta) dias,
vigorando de 18/08/2014 à 25/04/2015.
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:0A69F768
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO Nº. 172/2014
2º TERMO ADITIVO Nº. 172/2014 ao Contrato de Execução de
Obras nº 172/2014 E Aditivo nº 144/2014
DATA: 15/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: ABSOLUTA CONSTRUTORA LTDA - ME
OBJETO: prorrogação de prazo do Contrato de Execução de Obras nº
172/2014 e Aditivo nº 144/2014, pelo período de mais 250 (duzentos
e cinquenta) dias, vigorando de 18/08/2014 à 25/04/2015.
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:01AF0BD1
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO Nº. 173/2014
2º TERMO ADITIVO Nº. 173/2014 ao Contrato de Execução de
Obras nº 173/2014 E Aditivo nº 127/2014
DATA: 15/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: ABSOLUTA CONSTRUTORA LTDA - ME
OBJETO: prorrogação de prazo do Contrato de Execução de Obras nº
173/2014 e Aditivo nº 127/2014, pelo período de mais 250 (duzentos
e cinquenta) dias, vigorando de 18/08/2014 à 25/04/2015.
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:B98F23F9
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2º TERMO ADITIVO Nº. 175/2014 ao Contrato de Execução de
Obras nº 175/2014 E Aditivo nº 143/2014
DATA: 15/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: ABSOLUTA CONSTRUTORA LTDA - ME
OBJETO: prorrogação de prazo do Contrato de Execução de Obras nº
175/2014 e Aditivo nº 143/2014, pelo período de mais 250 (duzentos
e cinquenta) dias, vigorando de 18/08/2014 à 25/04/2015.
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:DE1C0E4A
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO Nº. 176/2014
2º TERMO ADITIVO Nº. 176/2014 ao Contrato de Execução de
Obras nº 176/2014 E Aditivo nº 141/2014
DATA: 15/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: ABSOLUTA CONSTRUTORA LTDA - ME
OBJETO: prorrogação de prazo do Contrato de Execução de Obras nº
176/2014 e Aditivo nº 141/2014, pelo período de mais 250 (duzentos
e cinquenta) dias, vigorando de 18/08/2014 à 25/04/2015.
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:5062BC2D
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO Nº. 177/2014
2º TERMO ADITIVO Nº. 177/2014 ao Contrato de Execução de
Obras nº 177/2014 E Aditivo nº 142/2014
DATA: 15/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: ABSOLUTA CONSTRUTORA LTDA - ME
OBJETO: prorrogação de prazo do Contrato de Execução de Obras nº
177/2014 e Aditivo nº 142/2014, pelo período de mais 250 (duzentos
e cinquenta) dias, vigorando de 18/08/2014 à 25/04/2015.
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:CD3132AA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO Nº. 178/2014
2º TERMO ADITIVO Nº. 178/2014 ao Contrato de Execução de
Obras nº 178/2014 E Aditivo nº 120/2014
DATA: 15/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: ABSOLUTA CONSTRUTORA LTDA - ME
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OBJETO: prorrogação de prazo do Contrato de Execução de Obras nº
178/2014 e Aditivo nº 120/2014, pelo período de mais 250 (duzentos
e cinquenta) dias, vigorando de 18/08/2014 à 25/04/2015.
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:CBBEE945
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
4º TERMO ADITIVO Nº. 179/2014
4º TERMO ADITIVO Nº. 179/2014 ao Contrato de Prest. de Serv. de
Locação nº 117/2013, Aditivo nº 121/2013, 012/2014 e 105/2014
DATA: 18/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: LUCILENE PEREIRA DA SILVA - MEI
OBJETO: Prorrogação de Prazo e Valor do Contrato de Prestação de
Serviços de Locação nº 117/2013 e Aditivos nºs 121/2013, 012/2014 e
105/2014.
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:81D7975F
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
23º TERMO ADITIVO Nº. 180/2014
23º TERMO ADITIVO Nº. 180/2014 ao CONTRATO DE
EXECUÇÃO DE OBRAS nº 063/2008 E ADITIVOS DATA:
19/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: Trimec Construções e Terraplanagem Ltda
OBJETO: Prorrogação de Prazo do Contrato de Execução de Obras nº
063/2008 e Aditivos, pelo período de mais 294 (duzentos e noventa e
quatro) dias, vigorando de 20/08/2014 à 10/06/2015.
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:1B5DCA43
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
5º TERMO ADITIVO Nº. 181/2014
5º TERMO ADITIVO Nº. 181/2014 ao CONTRATO PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 120/2013 e ADITIVOS
DATA: 26/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: FAENG – Engenharia, Projetos e Construções
Ltda - ME
OBJETO: Prorrogação de prazo, pelo período de mais 04 (quatro)
meses do contrato para prestação de serviços nº 120/2013 e aditivos,
referente a Elaboração de Projeto Básico de Engenharia para
Adequação da Capacidade e Segurança da Rodovia BR-174/MT,
Comodoro (Pq de Exposição) - Entr. BR-363(A) / MT-235 e projeto
para canalização, revitalização e controle de erosão – extensão de
600,00 M.
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:760C9DF6
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
3º TERMO ADITIVO Nº. 182/2014
3º TERMO ADITIVO Nº. 182/2014 ao Contrato de Locação de
Veículo nº 073/2013 e aditivo n.º 147/2013
DATA: 29/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: EUNICE MARIA DO CARMO - MEI
OBJETO: Prorrogação de prazo e de valor do Contrato de Locação
de Veículo nº 073/2013 e aditivo n.º 147/2013 pelo período de mais
08 (oito) meses.
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:4EB5131D
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
3º TERMO ADITIVO Nº. 183/2014
3º TERMO ADITIVO Nº. 183/2014 ao Contrato de Locação de
Veículo nº 074/2013 e Aditivos nºs. 148/2013 e 028/2014
DATA: 29/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: LUCILENE PEREIRA DA SILVA - MEI
OBJETO: Prorrogação de Prazo do Contrato de Locação de Veículo
nº 074/2013 e aditivos, pelo período de mais 08 (oito) meses,
vigorando de 30/08/2014 à 30/04/2015.
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:F64CC0DD
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO Nº. 184/2014
2º TERMO ADITIVO Nº. 184/2014 ao Contrato de Prestação de
Serviços nº 066/2014 E ADITIVO Nº 160/2014
DATA: 01/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: Enilson Gonçalves Moura - MEI
OBJETO: Aditivo de valor do Contrato de Prestação de Serviços de
Transporte de Alunos da Rede de Ensino Público Municipal nº
066/2014.
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:1F68FDC2
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA DO PP Nº.
079-2014
DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA
Processo Administrativo: 112/2014
Interessado: Prefeitura Municipal de Comodoro.
Assunto: Pregão Presencial nº 079/2014
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O
GABINETE DA PREFEITA. Em face do não comparecimento de
interessados na licitação em epígrafe, restou a esta Comissão
DECLARAR DESERTA a licitação.
Comodoro – MT, 05 de setembro de 2014.
MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA
Pregoeira
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:AB4A0159
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 089/2014
CONTRATO Nº: 089/2014
DATA: 01/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: JOSÉ MARQUES DE SOUZA COMÉRCIO ME
OBJETO: contratação de prestação de serviços de mecânica para
veículos leves e pesados atendendo a Secretarias de Obras e
Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.07.2.027.3.3.90.39 – 09.02.2.048.3.3.90.39
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:F4AA2032
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 090/2014
CONTRATO Nº: 090/2014
DATA: 01/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
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CONTRATADA: REIS & LOPES DOS REIS LTDA - ME
OBJETO: contratação de prestação de serviços de mecânica para
veículos leves e pesados atendendo a Secretarias de Obras, Saúde,
Educação, Ação Social e o Gabinete.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.01.2.004.3.3.90.39 –
06.02.2.019.3.3.90.39 –
07.03.2.122.3.3.90.39 –
09.02.2.048.3.3.90.39 –
08.02.2.124.3.3.90.39
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:49A711F5
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 091/2014
CONTRATO Nº: 091/2014
DATA: 01/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: RCL DO AMARAL & CIA LTDA - ME
OBJETO: prestação de serviços de mecânica para motocicletas
atendendo as Secretarias de Saúde, Educação e Turismo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.02.2.019.3.3.90.39 –
07.02.2.050.3.3.90.39 –
07.03.2.122.3.3.90.39 –
07.05.2.051.3.3.90.39 11.01.2.138.3.3.90.39
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:8855D91B
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 092/2014
DATA: 01/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: W. VICTOR DA SILVA & CIA LTDA - ME
OBJETO: prestação de serviços de lavagem de veículos e máquinas
para atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal de
Comodoro.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.01.2.004.3.3.90.39 –
06.02.2019.3.3.90.39 –
07.03.2.122.3.3.90.39 –
08.01.2.056.3.3.90.39
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:E6330981
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 093/2014
DATA: 01/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: LUCIANO ZUFFO 02016932910
OBJETO: contratação de prestação de serviços de funilaria para
veículos leves e pesados atendendo as secretarias de Obras, Saúde e
Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.07.2.027.3.3.90.39 –
07.03.2.122.3.3.90.39 –
09.02.2.048.3.3.90.39
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:78F09513
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 094/2014
DATA: 01/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: AUTO ELÉTRICA PAULINO LTDA - ME
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OBJETO: contratação de prestação de serviços de auto elétrica para
veículos leves e pesados atendendo a diversas secretarias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.01.2.004.3.3.90.39 –
05.01.2.113.3.3.90.39 –
06.02.2.019.3.3.90.39 –
06.07.2.027.3.3.90.39 –
07.02.2.050.3.3.90.39 –
07.03.2.122.3.3.90.39 –
07.05.2.051.3.3.90.39 –
09.02.2.048.3.3.90.39 –
08.02.2.124.3.3.90.39 –
08.05.2.127.3.3.90.39 –
08.07.2.061.3.3.90.39 –
10.01.2.063.3.3.90.39
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:4245D4E2
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 095/2014
DATA: 01/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: Posto de Molas Piracicaba Ltda – ME
OBJETO: contratação de prestação de serviços para manutenção
corretiva e preventiva independente de marca, necessárias para
manutenção da frota de máquinas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.03.2.130.3.3.90.39
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:DEE46C99
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 096/2014
DATA: 01/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: REIS & LOPES DOS REIS LTDA - ME
OBJETO: contratação de prestação de serviços para manutenção
corretiva e preventiva independente de marca, necessárias para
manutenção da frota de máquinas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.03.2.130.3.3.90.39
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:23C477FA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 097/2014
CONTRATO Nº: 097/2014
DATA: 01/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: LUCIANO ZUFFO 02016932910
OBJETO: contratação de prestação de serviços para manutenção
corretiva e preventiva independente de marca, necessárias para
manutenção da frota de máquinas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.03.2.130.3.3.90.39
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:AFE30899
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 098/2014
DATA: 01/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: JOSÉ MARQUES DE SOUZA COMÉRCIO ME
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OBJETO: contratação de prestação de serviços de torno e solda para
veículos leves e pesados atendendo as secretarias de Educação e
Obras.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.02.2.019.3.3.90.39 –
09.02.2.048.3.3.90.39
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:6FAFCB0B
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 099/2014
DATA: 01/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E
TURISMO LTDA - EPP
OBJETO: fornecimento de passagens para diversas secretarias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.01.2.004.3.3.90.33 –
02.01.2.004.3.3.90.39 –
03.02.2.100.3.3.90.33 –
03.04.2.102.3.3.90.39 –
05.01.2.113.3.3.90.33 –
06.02.2.019.3.3.90.33 –
06.04.2.065.3.3.90.33 –
07.06.2.210.3.3.90.33 –
07.06.2.210.3.3.90.39 –
08.06.2.058.3.3.90.33 –
10.06.2.076.3.3.90.33 –
11.02.2.028.3.3.90.33
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:4B31B44F

OBJETO: prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos
de Futebol de Salão, Campo e Torneios nas comunidades do interior
do Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.02.2.028.3.3.90.36
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:9EECFE8E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº.
008/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Comodoro – MT, torna público aos interessados que realizará
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS - EDITAL n°
008/2014, tendo como objeto: Execução de obra para reforma do
CRAS/PAIF no Município de Comodoro, conforme Projeto
Básico, Memorial Descritivo e Planilhas orçamentárias, em anexo,
em atendimento ao Plano de Aplicação dos recursos do IGD –
Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família, cuja
abertura ocorrerá às 09:00 horas (HORÁRIO OFICIAL DE
BRASÍLIA) do dia 25/09/2014, na sede da Prefeitura Municipal,
situada à Rua Espírito Santo nº 199 E – Centro – CEP: 78.310-000 Comodoro – MT. O Edital completo encontra-se à disposição dos
interessados
na
sala
de
Licitações
e
no
site:
www.comodoro.mt.gov.br. Qualquer informação poderá ser obtida
pelo telefone (0xx65) 3283-2404 com a Presidente da Comissão de
Licitação das 8:30 às 11:30 horas.
Comodoro – MT, 09 de setembro de 2014.
SIMONE LONGO MALACO
Presidente CPL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 100/2014
DATA: 05/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: D L Bedin - ME
OBJETO: prestação de serviços para confecção de bolo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.02.2.019.3.3.90.39 –
08.02.2.124.3.3.90.39 –
03.04.2.102.33.90.39
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:11B9ABEB
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 101/2014
DATA: 05/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: João Ferreira de Almeida
OBJETO: prestação de serviços de arbitragem para os campeonatos
de Futebol de Salão, Campo e Torneios nas comunidades do interior
do Município.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.02.2.028.3.3.90.36

Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:09A69DAA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
083/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2014
O Município de Comodoro, Estado de Mato Grosso, através da
Pregoeira Maria Aparecida Cavalcanti da Silva, torna público aos
interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL - EDITAL n° 083/2014, que tem como objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENSAIOS PARA ESTUDO DE SUB LEITO
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, cuja abertura ocorrerá às
08:00 horas do dia 22/09/2014, na sede da Prefeitura Municipal,
situada à Rua Espírito Santo nº 199 E – Centro – CEP: 78.310-000 Comodoro – MT. O Edital completo encontra-se à disposição dos
interessados
na
sala
de
Licitações
e
no
site:
www.comodoro.mt.gov.br. Qualquer informação poderá ser obtida
pelo telefone (0xx65) 3283-2404 com a Pregoeira/Equipe de Apoio
das 7:30 às 11:30 horas.
Comodoro – MT, 09 de setembro de 2014.

Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:4CE2BC50

MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA
Pregoeira
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:BAA678AD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 102/2014
CONTRATO Nº: 102/2014
DATA: 05/09/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro.
CONTRATADA: . Juliane dos Santos Costa Pereira

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0842014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2014
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O Município de Comodoro, Estado de Mato Grosso, através da
Pregoeira Maria Aparecida Cavalcanti da Silva, torna público aos
interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL - EDITAL n° 084/2014, que tem como objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O
GABINETE DA PREFEITA (MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO
AUTOMÁTICA), cuja abertura ocorrerá às 08:00 horas do dia
23/09/2014, na sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Espírito
Santo nº 199 E – Centro – CEP: 78.310-000 - Comodoro – MT. O
Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na sala de
Licitações e no site: www.comodoro.mt.gov.br. Qualquer informação
poderá ser obtida pelo telefone (0xx65) 3283-2404 com a
Pregoeira/Equipe de Apoio das 7:30 às 11:30 horas.
Comodoro – MT, 09 de setembro de 2014.
MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA
Pregoeira
Publicado por:
Maria Aparecida Cavalcanti da Silva
Código Identificador:F878F91F
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL
ESPÉCIE: Nomeação referente à aprovação no Concurso Público n°.
001/2011
PORTARIA DE NOMEAÇÃO: 339/2014
NOMEAÇÃO: 01/09/2014
EFEITO RETROATIVO: 25/08/2014
POSSE: 25/08/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Comodoro-MT
EFETIVADO: GISLAINE APARECIDA GOES DA SILVA
CARGO: MERENDEIRA
CLASSIFICAÇÃO: 08° LUGAR
GRUPO FUNCIONAL: EFETIVOS
DOCUMENTOS: FORAM APRESENTADOS TODOS OS
DOCUMENTOS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EM
ESPECIAL A DECLARAÇÃO DE BENS
Publicado por:
Marcio Andre Pastore
Código Identificador:07D3EFFF
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PRORROGAÇÃO DATA DE ABERTURA PREGÃO
PRESENCIAL Nº 045/2014
A Prefeitura de Confresa, através de seu Pregoeiro, comunica que por
razões do não comparecimento de interessados no objeto licitado, fica
prorrogada para o dia 16 de Setembro às 08:00 o processo nº
082/2014 Pregão Presencial nº 045/2014.
Confresa, 08 de Setembro de 2014

ASSINANTES: Prefeitura Municipal de Confresa-Mt - Gaspar
Domingos
Lazari; CONTRATADO: Construtora Progresso Ltda
Publicado por:
Jaqueline Braga Pinto
Código Identificador:5526428F
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2014
A Prefeitura de Confresa, Estado de Mato Grosso, através da
Comissão Pregoeira, torna público que fará realizar no dia 19 de
Setembro de 2014, às 08:00hs, na sala da Comissão Permanente de
Licitações, sito à Rua 13 de Maio, nº 279, Centro na cidade de
Confresa-MT, a Reunião para realização do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 048/2014 do tipo Menor Preço, de acordo com
as Leis em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponíveis na
sala da Comissão Pregoeira, endereço citado acima, de segunda à
sexta-feira, tel. Contato (66) 3564-1818 ramal 33.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COM
TODOS OS UTENSÍLIOS/MATERIAIS E DECORAÇÃO DO
ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO.
Confresa-MT, 09 de Setembro de 2014.
JOSÉ CARNEIRO DA SILVA
Pregoeiro
Publicado por:
Iranizo Matos Rodrigues
Código Identificador:10D6B982
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2014
A Prefeitura de Confresa, Estado de Mato Grosso, através da
Comissão Pregoeira, torna público que fará realizar no dia 19 de
Setembro de 2014, às 09:00hs, na sala da Comissão Permanente de
Licitações, sito à Rua 13 de Maio, nº 279, Centro na cidade de
Confresa-MT, a Reunião para realização do PREGÃO PARA
REGISTRO DE PREÇOS PRESENCIAL Nº 049/2014 do tipo
Menor Preço, de acordo com as Leis em vigência. O Edital e seus
anexos estarão disponíveis na sala da Comissão Pregoeira, endereço
citado acima, de segunda à sexta-feira, tel. Contato (66) 3564-1818
ramal 33.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.

E

Confresa-MT, 09 de Setembro de 2014.
JOSÉ CARNEIRO DA SILVA
Pregoeiro
Publicado por:
Iranizo Matos Rodrigues
Código Identificador:73DAC7C5

JOSÉ CARNEIRO DA SILVA
Pregoeiro.
Publicado por:
Iranizo Matos Rodrigues
Código Identificador:E5B1637D
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE 5° TERMO ADITIVO Á CPL N° 66/2012
DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigencia do contrato original.
Vigorando de 10 de Setembro de 2014 á 07 de Junho de 2015.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE REVOGAÇÃO PE 057
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

DO PRAZO: 270 Dias

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 057/2014

DATA: 09 de Setembro de 2014

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PG12867/2014)
Órgãos Solicitantes: Secretaria Municipal de Gestão- SMGE
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Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível
(Etanol, gasolina comum, óleo diesel S10 e óleo diesel comum) para
abastecimento da frota de veículos, máquinas e equipamentos que
compõem a frota da Prefeitura Municipal de Cuiabá.
Informações:
Processo
601/2014/DAF/SMGE

revogado,

conforme

of.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
016/2014

nº

Contato: Diretoria de Compra e Licitações /Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças – DCL/SMPF - Fone: 6345-6252 - E-mail:
licitacoes@cuiaba.mt.gov.br - Atendimento: 14:00 às 18:00 h. Retirada Edital: www.cuiaba.mt.gov.br – Ano: 2014
Cuiabá/MT, 09 de Setembro de 2014.
CAMILA MORAES DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Visto:
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
Diretor Compra e Licitações
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
Publicado por:
Valdir Pereira Silva
Código Identificador:F1F2BCB9

A Prefeitura Municipal de Curvelândia – MT, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público aos interessados, que realizará
no dia 22/09/2014 às 8h30min, Licitação na modalidade de Pregão
Presencial SRP nº016/2014 do tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto
é a Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de
Empresa Especializada para Prestação de Serviço na Manutenção
dos Veículos Operacionais, Automóveis Leves, Utilitários,
Camionete, Máquinas e Equipamentos Pesados, Caminhões,
Micro-ônibus, Serviços de Solda, Auto Elétrica e Torno para a
frota municipal, em atendimento a demanda das Secretarias
Municipais da Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT. O edital
completo estará à disposição dos interessados no Setor de Licitação,
situado na Rua São Bernardo nº 523 Centro, Curvelândia-MT, e
gratuitamente no site: www.curvelandia.mt.gov.br. Maiores
informações, através do Email: licitacao@curvelandia.mt.gov.br, ou
pelo telefone (65) 3273-1275 .
Curvelândia-MT, 09 de setembro de 2014
JULY JOANA VICENSOTTI
Pregoeira
Publicado por:
July Joana Vicensotti
Código Identificador:75784A2F

PREFEITURA MUNICIPAL
PE 061/2014 - AVISO DE PRORROGAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 061/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR 002-2014 - HOMOLOGAÇÃO
DAS INSCRIÇÕES

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PG N° 14.636/2014
Órgãos Solicitantes: Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte
Urbano - SMTU
Objeto: Prestação de Serviços de GUINCHOS para remoção de
veículos do tipo automóveis, motocicletas, caminhões, carretas e
pranchas (com sistema de rolagem); POLIGUINDASTE para
retirada de coletores de resíduos; e Caminhão MUNCK.
Data/Horário: 22/09/2014 às 09h30min (nove horas e trinta
minutos) – Fuso Horário de Brasília.
Informações/Contato: Diretoria de Compra e Licitações /Secretaria
Municipal de Planejamento e Finanças – DCL/SMPF - Fone: 36456252 - E-mail: licitacoes@cuiaba.mt.gov.br - Atendimento: 14:00 às
18:00 h. - Retirada Edital: www.cuiaba.mt.gov.br – Ano: 2014
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2014.
CAMILA MORAES DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 001/2014
EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2014
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002
HOMOLOGAÇÃODAS INSCRIÇÕES
O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Denise – MT, nos termos do item 18.2 do
Edital de Abertura nº 001/2014, visando atender os princípios da
publicidade, da legalidade e da impessoalidade,
RESOLVE:
I – Divulgar a homologação das inscrições efetuadas até a data
estabelecida, conforme Edital de Abertura nº 001/2014.
Denise - MT, 08 de Setembro de 2014.
ALEXSANDRO OLIVEIRA ARAGÃO
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público
001/2014
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2014 - PREF.DENISE
Candidatos Inscritos

Visto:
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
Diretor Compra e Licitações
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Incrição
226
262
97
417
36

Publicado por:
Valdir Pereira Silva
Código Identificador:3CAD5DDC

132
24
134
353
227
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Nome do Candidato
ADRIANAQUIRINO MAGALHAES
ARIANY DANTAS DUARTE PINHEIRO
CELMA FERREIRA MOTA
DEBORA FERNANDA BARBOSA MELO
DEBORA GISLANE RODRIGUES DA
SILVA
DILZA ARAUJO DE MATOS
EDINEIA DOS SANTOS BENASSI DE
ALBUQUER
ELIZIANE APARECIDA CONCEIÇÃO DA
SILVA
GILMAR BARBOSA DE SOUZA
HELOIZA SANTOS QUEIROZ

www.amm.org.br

Cargo
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001

Valor
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 001

0,00

ACS - MICRO ÁREA 001

0,00

ACS - MICRO ÁREA 001

0,00

ACS - MICRO ÁREA 001

0,00

ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001

0,00
0,00
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384
167
199
77
184

HUÉLIÇON PAGUNG DOS SANTOS
JESSICAMARQUES
JESSICA SANTOS SOUZA
KARINA SOUZA SANTOS
LEIDIANY FERNANDES
LUCIANA NAYARA SIQUEIRA DE
114
SOUZA ARAUJ
LUCINEIDE
SILVA DE
OLIVEIRA
248
PEREIRA
288
MARIA APARECIDA SOARES CARDOSO
76
MARIA MARCIANE SOUZA SANTOS
47
MARIASIDNEIDE ALVES DA SILVA
363
MARINETE VIEIRA DA SILVA
135
PEDRITA BARBOSA DA SILVA
381
RAFAELA CAROLINA EDWVIGES
23
ROSANA APª ALVES JARDIM
35
ROSIENE SANTOS DE SOUSA
29
ROZEMAR GOMES DA SILVA
3
SILVANA PEREIRA DOS SANTOS
30
TATIANA ALVES DA SILVA
369
ELISANGELABEZERRA BATISTA
219
ERICA ANDRADE BORGES
269
GABRIELA COELHO DE SANTANA
357
LUANA CRISLEY MACHADO DUARTE
MARIA
GORETE
ALMEIDA
DA
307
VISITAÇÃO MORA
89
MARIA JOSE ALVES DE BRITO
389
MARIA ODETE PEREIRA DA COSTA
305
MARTA BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA
398
SANDRA SOUZA SANTOS
406
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
402
ATANAEL LEANDRO DA SILVA
CARLA
RANIELE
FERREIRA
DE
194
OLIVEIRA
EDNALVA
RODRIGUES
MOREIRA
202
PRATES
265
ERINEIDE CORDEIRO COSTA
191
FABIA JUSSARA DE SOUZA
21
IVONETE BARBOSA DA SILVA
44
Qtde
Incrição Nome do Candidato
268
KEYTH BECKER RODRIGUES
304
MARCIA DA COSTA
317
MARIA BRAATZ DE OLIVEIRA
394
MARIA CRISTINA DE ARAUJO
14
MARIA JANE BARBOSA COIMBRA
MARIA ZELIA BERTOLDO BISPO
26
SANTOS
19
MARLUCE ROBERTO
218
PAULA CRISTINA RAMALHO SILVA
195
SANDRA FERREIRA MOTA
152
SARA FERREIRA DA SILVA
257
SILVANA MARTINS DE OLIVEIRA
206
VANESSA DA COSTA MARTINS
51
VERONICA EDUARDA DE MACEDO
234
ALEXANDRE GONCALVES DIAS
359
ANDREIA DA CRUZ PEREIRA
249
ANDREIA DA SILVA FERENCINI
37
ANGELA MARIA DA SILVA
196
CARLOS CEZAR PIRES DE OLIVEIRA
138
CLEONICE MARIA REBELATO
120
DAYANE ROCHA DA SILVA
273
DIEGO FERNANDES NUNES FELIX
185
JESSICA PEREIRA DOS SANTOS
JULIANA BERNARDES BARBOSA DA
53
SILVA
LEIDIANE BARBOSA DA CONSEICAO
20
MENEZES
69
LUCIENE PEREIRA SANTOS
245
MARIA TATIANE SOUZA DA SILVA
312
NAUALI FERREIRA DA COSTA
79
NEYRIELLY ALVES DE SOUZA
127
ROSELI FRANCISCO DE SOUZA
125
ROSSEANE ALENCAR DA SILVA
221
SAMELA PEREIRA QUERUBIM BISPO
235
SONIA GERALDA DA SILVA
173
WEISLAMAR ROSA DIAS LIMA
277
YURI RODRIGUES DA SILVA
ADELIA
SOUZA
RAMALHO
DA
118
CONCEIÇÃO
88
ADELMAFERREIRA PERALTA
310
AURENI ALVES DA SILVA GOUVEIA
63
CAROLINA MARTINS DA SILVA
169
DAIANE RODRIGUES DA SILVA
170
DANIELLY GOMES SANTOS ERNESTO
11
ELAINE BARBOSA DA SILVA
121
ELIANE DE OLIVEIRA SANTANA
100
FRANCSUELIA PEREIRA DA SILVA
54
JAINA BEATRIZ DE ALMEIDA TAVARES
88
Qtde
Incrição Nome do Candidato

ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 001

0,00

ACS - MICRO ÁREA 001

0,00

ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 001
ACS - MICRO ÁREA 002
ACS - MICRO ÁREA 002
ACS - MICRO ÁREA 002
ACS - MICRO ÁREA 002

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 002

0,00

ACS - MICRO ÁREA 002
ACS - MICRO ÁREA 002
ACS - MICRO ÁREA 002
ACS - MICRO ÁREA 002
ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 003

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 003

0,00

ACS - MICRO ÁREA 003

0,00

ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 003
Total
Cargo
ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 003

0,00
0,00
0,00
0,00
Valor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 003

0,00

ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 003
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 004

0,00

ACS - MICRO ÁREA 004

0,00

ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004
ACS - MICRO ÁREA 004

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 005

0,00

ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
Total
Cargo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

316
99
12
1
344
44
174
149
42
109

JIANNI DE SOUZA BETT
JUSCELINA PEREIRA AGUIAR
LUCIMARA NICOLAU FERREIRA
MARGARIDA DA CONCEIÇÃO SILVA
MARIA VALDETE PEREIRA DA COSTA
SONIA ALVES ARAUJO SILVA
VANUZA RODRIGUES BERTOLDO
VERA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA
ADRIANA ARRAIS DE CARVALHO
ALANE CLARICE SIMAO ALMEIDA
ELANIA MARIA GOMES FERREIRA
175
SILVA
192
ELLEN SUSANY FERREIRA ARDAIA
209
LEILA BRAATZ
376
RAYANE LOPES VIEIRA
243
ROSANGELA DE OLIVEIRA SOUZA
217
SILVANUSA GONCALVES DE OLIVEIRA
65
TAÍS TORNEIRO TEIXEIRA
141
DENISE RIBEIRO DE MATOS
296
EDER GOMES OJEDA
285
EVA DA SILVA MARTINS
179
FATIMA APARECIDA ROSA
272
FRANCINE DE OLIVEIRA BRITO
JOSEANY FERREIRA DE FREITAS
15
ARAUJO
JOVALINA
FELICIANA
DO
378
NASCIMENTO
240
JOZISLAINE CARLA DE SOUZA
MARCKEY DE ANDRADE ALBINO E
183
SILVA
SELIZANGELA SANTA ROSA PIRES DE
74
OLIVEIR
177
VANIABECKER GONÇALVES
71
VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
83
VILMA ONORATO DE ARAUJO
136
ADIVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA
139
ADNA BRENDA RIOS DE MATOS
5
CLAUDIVANE PRATES DA SILVA
25
FERNANDA DA SILVA
326
MARIA ALINE CIBULSKI DE OLIVEIRA
379
MARIA APARECIDA JESUS PINHEIRO
MARIA CRISTIANE DOS SANTOS LIRA
238
DA LUZ
331
MARIA DA PENHA DE CASTRO
PATRICIA
PEREIRA
DE
MELO
176
GONÇALVES
309
ROSANA MARIA GOMES REIS
130
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA
70
ANA MARIA DOS SANTOS CHAVES
46
ANILELI ILARIO DE ARAUJO
72
APARECIDA DE OLIVEIRA
132
Qtde
Incrição Nome do Candidato
392
CARLA BARBOSA DE ARAUJO
150
CIONE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA
93
ELIANE MEDEIROS DE ARAUJO
314
FRANCIELE DA SILVA TEIXEIRA
27
FRANCIMARIA DA ROCHA LIRA
303
IRADENE TRINDADE DE LIMA
41
IZABELA DA SILVA SANTOS
390
JOSILENE DO NASCIMENTO SANTOS
48
KEITY EVILLIN DA SILVA LIMA
252
LEANDRA ALVES DA SILVA
198
LUCIA MARIA DOS SANTOS SILVA
137
LUCIMARA SILVA SANTOS
336
MARCIAEDWVIGES
34
MARIA DE FATIMA SILVA REGO
146
MARIELY FARIA DA COSTA
MARTA
GERMANA
DA
COSTA
233
MARANHAO
354
RAIMUNDA ALVES DA SILVA
131
ROSANGELA DA SILVA SANTOS
251
SIMONEANACLETO
275
SIMONE SILVA SANTOS
17
SUELI ALVES AZEVEDO MENDES
148
ANA PAULA FERREIRA DA COSTA
287
ANDREIA FATIMA DE SOUZA
339
ANDREIA FAUSTINO DA CUNHA
4
ANGE CLAUDIA DA SILVA GOMES
348
CELIA CORDEIRO DOS SANTOS
188
ERICA CRISTINA TAVARES MOREIRA
407
ÉRIKA GIRÃO PEREIRA DOS SANTOS
ERIVANIA
FERREIRA
DE
MELO
409
MEDEIROS
124
GISELE DA SILVA TEIXEIRA
113
GRACIELE DA SILVA TEIXEIRA
81
ISABELA PEREIRAGONCALVES
335
JESSIKA CÂNDIDO DA SILVA
289
JOSEILZA XAVIER AVELINO
346
LEILA FERRAZ DE SOUZA
116
MARIA AUXILIADORA DOMINGOS DE

www.amm.org.br

ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 005
ACS - MICRO ÁREA 006
ACS - MICRO ÁREA 006

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 006

0,00

ACS - MICRO ÁREA 006
ACS - MICRO ÁREA 006
ACS - MICRO ÁREA 006
ACS - MICRO ÁREA 006
ACS - MICRO ÁREA 006
ACS - MICRO ÁREA 006
ACS - MICRO ÁREA 007
ACS - MICRO ÁREA 007
ACS - MICRO ÁREA 007
ACS - MICRO ÁREA 007
ACS - MICRO ÁREA 007

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 007

0,00

ACS - MICRO ÁREA 007

0,00

ACS - MICRO ÁREA 007

0,00

ACS - MICRO ÁREA 007

0,00

ACS - MICRO ÁREA 007

0,00

ACS - MICRO ÁREA 007
ACS - MICRO ÁREA 007
ACS - MICRO ÁREA 007
ACS - MICRO ÁREA 008
ACS - MICRO ÁREA 008
ACS - MICRO ÁREA 008
ACS - MICRO ÁREA 008
ACS - MICRO ÁREA 008
ACS - MICRO ÁREA 008

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 008

0,00

ACS - MICRO ÁREA 008

0,00

ACS - MICRO ÁREA 008

0,00

ACS - MICRO ÁREA 008
ACS - MICRO ÁREA 008
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
Total
Cargo
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 011

0,00

ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 011
ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 012

0,00

ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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SOUZA
MARIA
DE
LOURDES
ETELVINO
TALVANES
MARIA DE NAZARETH MACHADO
108
PEREIRA GO
32
MARIA ELZA GAMA DOS SANTOS
377
MERCE SAVAN
MICHELLYTEREZINHA
159
PEREIRAGONÇALVES
222
NIVALDO GONCALVES NETO
62
ROBERIA PAIXAO DA SILVA
154
ROBERTA SOUZA BRITO
176
Qtde
Incrição Nome do Candidato
ROSICLEIA FERREIRA DA COSTA
374
SANTOS
45
ANA PAULA GOMES FEITOSA
370
EDNA LIMA OLIVEIRA
61
ELISÂNGELA VIEIRA DOS SANTOS
260
KARINA KAREN GARCIA CHAVES
156
LOREN KAROLINE CARPANEZI
360
LUCLECIA FERREIRA DE ARAUJO
327
MARIA ADRIANA DOS SANTOS
166
MARIA EDJANE DA SILVA SANTOS
122
MARIA VILANILCE DA SILVA
372
MARTA REGINA CARPANEZI
189
MONICA DOS SANTOS LIMA
ROSENA URBINA GARCIA MACHADO
261
CHAVES
180
SANDRA ELYNE FERREIRA ARDAIA
216
SIMONE RIBEIRO LIMA
85
ADENILDE PEREIRA DA COSTA
107
ADRIANA ATANAZIO DE OLIVEIRA
82
ALCIONEIDE MENDES DA SILVA
91
ANGELAJACINTO
404
CASSIA CARNAUBA DE AMORIM
40
DAIANA DA SILVA MARTINS
7
ELIANY MARTINS SANTOS
FRANCIELI
RAIANY
DA
SILVA
207
FONSECA
129
GRACE KELLY VIEIRA DA SILVA
102
KATYLUCIA LIMA DOS SANTOS
356
LEONICE PEREIRA DE LIMA
215
MARIA APARECIDA GAMA MARQUES
295
MARIAAPARECIDAS GALDINO
259
MARIA JAQUELINE BENTO DA SILVA
119
MARIA JOSE AMERICO BERTOSO
94
MICHERLANE MELO DA SILVA
60
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
237
RENATA GOMES ALVES
210
ROSIVANIA SILVA LEONCIO
39
TAINARAIRMER
255
TATIELLENMARTINS MARQUES
405
VANICE FERREIRA DA COSTA
367

ACS - MICRO ÁREA 012

0,00

ACS - MICRO ÁREA 012

0,00

ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012

0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 012

0,00

ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012
ACS - MICRO ÁREA 012
Total
Cargo

0,00
0,00
0,00
0,00
Valor

ACS - MICRO ÁREA 012

0,00

ACS - MICRO ÁREA 013
ACS - MICRO ÁREA 013
ACS - MICRO ÁREA 013
ACS - MICRO ÁREA 013
ACS - MICRO ÁREA 013
ACS - MICRO ÁREA 013
ACS - MICRO ÁREA 013
ACS - MICRO ÁREA 013
ACS - MICRO ÁREA 013
ACS - MICRO ÁREA 013
ACS - MICRO ÁREA 013

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 013

0,00

ACS - MICRO ÁREA 013
ACS - MICRO ÁREA 013
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 014

ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 014
ACS - MICRO ÁREA 015
330
ANA PAULA ARRAIS DA SILVA
RURAL
ACS - MICRO ÁREA 015
153
DAYARA BERNARDES SILVA
RURAL
ACS - MICRO ÁREA 015
294
ELIANA LUIZ DA SILVA
RURAL
ACS - MICRO ÁREA 015
278
LAURENIL MARIA DE ALMEIDA
RURAL
ACS - MICRO ÁREA 015
403
MARCO ANTONIO DE FREITAS SILVA
RURAL
MARIA NEUCIMAR RODRIGUES DE ACS - MICRO ÁREA 015
186
OLIVEIRA
RURAL
NANGELA
SAMPAIO
PEREIRA ACS - MICRO ÁREA 015
282
ALMEIDA
RURAL
220
Qtde
Total
Incrição Nome do Candidato
Cargo
256
ALESSANDRA PAULINO DE MOURA
ACS - MICRO ÁREA 017
253
ANA PAULA VIEIRA DA SILVA
ACS - MICRO ÁREA 017
55
ANDREIA MARIA DA SILVA
ACS - MICRO ÁREA 017
64
DANIELLE ANDRESSA SILVA SANTOS
ACS - MICRO ÁREA 017
214
DANUBIA CONCEICAO DOS ANJOS
ACS - MICRO ÁREA 017
110
GABRIELA SANTOS BARROS ARAUJO
ACS - MICRO ÁREA 017
355
GRACILA DE SOUZA SANTOS
ACS - MICRO ÁREA 017
286
LUCAS DE ARAUJO SILVA
ACS - MICRO ÁREA 017
111
LUCIMAR COSTA LIRA
ACS - MICRO ÁREA 017
LUCIMAR
NUNES
DA
SILVA
302
ACS - MICRO ÁREA 017
BEVILACQUA
90
75
87
205
56
123
271
86
182
270

REGINA DO ROSARIO CABRAL
ROSALINA CONCEICAO DE MACEDO
ROSEANE DOS SANTOS SILVA
ROSENI
ARAUJO
DE
OLIVEIRA
ANTUNES
SENDERLEI LOPES DOS SANTOS
TANIA MARIA DA SILVA
VANILZA DO CARMO DOS SANTOS
YARA CRISTINA LEITE DA SILVA
ADRIANA FERREIRA DA COSTA
AGENILDE SOUZA DE JESUS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- ZONA
- ZONA
- ZONA
- ZONA
- ZONA
- ZONA
- ZONA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 017
ACS - MICRO ÁREA 017
ACS - MICRO ÁREA 017

0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 017

0,00

ACS - MICRO ÁREA 017
ACS - MICRO ÁREA 017
ACS - MICRO ÁREA 017
ACS - MICRO ÁREA 017
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

413
197
386
28
225
365
366
80
126

ANGELA PEREIRA ANTONIO
BRUNA DA SILVA TEODORO
CLAUDISLANE MARQUES DOS SANTOS
CRISTIANE COSTA TAVARES
DAIANE ALVES DE MORAES
DANIELLA MARIA LIMA DA SILVA
EDNA SILVA COSTA
ELISANGELA SANTOS DA SILVA
GEANEA MARCIA DE OLIVEIRA
GERLANE SAMARA MARQUES DOS
387
SANTOS
280
IVANIL RODRIGUES DO NASCIMENTO
350
JOELI MARTINS COELHO
313
JULIANA VIANA DOS SANTOS
73
JUMARA AZEVEDO MATOS
50
JUSCILENE APARECIDA DA SILVA
290
KATIANI ALVES DA SILVA
276
LUCIA APARECIDA DA SILVA
MARCOS
GOMES
DOS
SANTOS
418
NASCIMENTO
298
MAURICEA ROMEIRO ALVES
115
MICHELI SOUZA DE JESUS
18
NATALICIA DE JESUS
144
NILCE CLAUDIA DO CARMO
345
OSMANDA GALDINO DE LIMA
142
PATRICIA DE SOUZA CARDOSO
264
Qtde
Incrição Nome do Candidato
REGIANE PAMELA DO NASCIMENTO
160
PEREIRA
231
REGINA IDALINA DOS SANTOS
155
REJANE DA SILVA PEREIRA
133
ROSICLEIA DE SOUZA BONFIM
84
ZIZIBELE DE OLIVEIRA
319

ELIZANIA MOREIRA DE SOUZA

410

LUCIANE DIAS DE CARVALHO

318

MARIA JOSILENE MOREIRA DE SOUSA
SANTO

408

MARINA DIAS DE CARVALHO

341

NEIDE
PERPETUA
FAVALESSA

223

ROSANA ALVES DUTRA DE OLIVEIRA

291

ANA FLAVIA SILVA AZEVEDO MENDES

201

ANTONIA DE SOUSA LIMA FILHA

382

BIANCA CAROLINA BRAS

247

CENIR TORNEIRO DE SOUSA

401

CHARLES NIXON DE DEUS

242

CLAUDIA ALVES DE MILANDA SASSI

SANTOS

95

CLELIA FRANCO DIAS MENDES

368

DAVID
JABSON
GERMANO

250

DIOMARA BERNARDES DA SILVA

10

EDIUSO RODRIGUES DA SILVA

264

ELZA ALVES DA GUIA SANTANA

193

EMERSON GOMES FERREIRA

320

EMILLY SAMARA BERTOLDO ARAUJO

391

FABIANA LOPES RODRIGUES

236

GILSON RODRIGUES DE ARAUJO

332

HEMERSON DE OLIVEIRA MIESE

414

JEYSON PABLO LINS ANTUNES

68

JOSALINA POLA DO NASCIMENTO

337

JOSÉ WILTON BARBOSA BATISTA

419

JOSELINA DA SILVA FIGUEIREDO

362

KUERY CRISTINA SMITH DE LIMA

211

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

DOS

66
395
267

DE

OLIVEIRA

LUCIANAMENEGUELLI MOREIRA
MARCELO CRISTIANO FERREIRA DE
ASSIS
MARIA APARECIDA ATANAZIO DE
ALMEIDA
MARIAJANIELMA ANDRADE

www.amm.org.br

ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 018

0,00

ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ACS - MICRO ÁREA 018

0,00

ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
Total
Cargo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor

ACS - MICRO ÁREA 018

0,00

ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 018
ACS - MICRO ÁREA 019 - ZONA
RURAL
ACS - MICRO ÁREA 019 - ZONA
RURAL
ACS - MICRO ÁREA 019 - ZONA
RURAL
ACS - MICRO ÁREA 019 - ZONA
RURAL
ACS - MICRO ÁREA 019 - ZONA
RURAL
ACS - MICRO ÁREA 019 - ZONA
RURAL
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE ENDEMIAS MICRO ÁREA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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9

MARIA MARLÚCIA LOPES DE MELO
MARILIA BRAATZ DE OLIVEIRA

213

MIKAELE CHRISTINA TORRES COELHO

103

NÚBIA APARECIDA DE SOUZA

204

OLADIVIO DIAS BRITO JUNIOR

98

OSCAR MOREIRA AMARILHA

388
306

PATRICIAIERMER
RAIANY SUELLEN SILVA SALES

308
Qtde
Incrição Nome do Candidato
297

RENAN SOARES DA FONSECA

101

RODOLFO COSTA LIRA AGOSTINHO

311

ROMERO CEZAR PEREIRA XAVIER

380

ROSELY FERREIRA SOUZA

105

ROSILEI GODOIS FARIAS

266

ROSILENE SOBREIRA DE BRITO

333

SANDAGODOY

385

SELMA MOREIRA DE JESUS

6

SONIA MARIA FOLTRAN

246

TATIANE TORNEIRO TEIXIERA

284

THAISLANE ILARIO DA SILVA

16

TIAGO MARÇAL DE SOUZA

397

VALDINEI BECKER GONCALVES

147

VERA LUCIA ARRAES DA SILVA

22

VILMA BALTAZAR MARÇAL

358

WESLLEY RODRIGUES DA CRUZ

168

ABDIELY HONORATO DE ARAUJO

229

ADRIANA FERREIRA SANTOS

190

ALEXSANDRA SIQUEIRA DE SOUZA

78

ANA LUCIA OLIVEIRA SANTOS

57

APARECIDA NEVES DOS SANTOS

96

AZENIR DE AMORIM SOUZA DA SILVA

172

CARLA GABRIELA PEREIRA SOARES DE
LIMA

187

CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO

274

DANIELE OLIVEIRA DA SILVA

396

DANIELLE TAYRINE ARAUJO SANTOS

162

DENIZE MARIA FEBRONIO DE ARAUJO

43

DIEGO DE SOUZA CARDOSO

343

DUCELIA ALVES DE SOUZA

38

EDILEUZA DE OLIVEIRA SILVA

299

EDNELBA DE MESSIAS SANTOS

140

ELIANE DA SILVA DOS SANTOS

334

EMERSON CÂNDIDO DA SILVA

171

EVELIN FERNANDA SOUZA OLIVEIRA

321

EZEQUIEL ALEXANDRE DA SILVA

200

FABIULA LIMA RICARDO VIANA DA
FONSECA

13

FATIMA FRANCISCA DA SILVA

128

FERNANDA
SILVA

112

GEORGE VIANA DOS SANTOS

158

GILEANE SARMENTO DA SILVA

2

GILNAIR ALVES BATISTA DOS SANTOS

KAROLINE

SOUZA

DA

AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
Total
Cargo
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE

ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS -

0,00

ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS -

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

49

GREICIANE SILVA OLIVEIRA

HELENILDA ROSALVO
117
FERREIRA
352
Qtde
Incrição Nome do Candidato

DA

SILVA

67

IRENE MARIA DE JESUS CARDOSO

416

JESSICA ALVES DA SILVA

325

JHONNY ALVES MENDES

352

JOAO CARLOS PEREIRA SOARES DE
LIMA

293

JOAO MARCOS DOS SANTOS DA COSTA

0,00
328

JOELMA GONÇALVES DA SILVA

0,00
347

JONIVAN RODRIGUES DA SILVA

0,00
399

JOSÉ DA SILVA CUNHA

0,00
161

JOSE MARCELINO DOS SANTOS LIRA

0,00
281

JOSEFA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

31

JOSINEIDE DA SILVA

0,00
0,00
393

JOVACI PEREIRA SILVA

0,00
145

JULCINEIDE NUNES PACHECO

0,00
400

JULIANA GARCIA CHAVES

0,00
228

KATIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO

0,00
163

KEILA LIMA DE SOUZA

0,00
292

KELLEN CRISTINA AZEVEDO MENDES

0,00
232

LEIDIANAAZEVEDO VASCONCELOS

0,00
322

LEILIANE DOS SANTOS FAVALESSA

411

LÍDIA MARIA DA SILVA

0,00
0,00
239

LILIA CARLA DA SILVA

0,00
151

LUCIANO APARECIDO DE ARAUJO

0,00
323

LUCIELMA FERREIRA DA SILVA

208

LUCIMAR BORBA DOS SANTOS GARCIA
GUEB

0,00
0,00
224

LUCLECIO FERREIRA DE ARAUJO

0,00
371

LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE MORAES

0,00
203

MARCIENE BATISTA ALMEIDA

375

MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS
SILVA

0,00
0,00
52

MARIA DE FATIMA MIRANDA

383

MARIA DO SOCORRO
CAVALCANTE

0,00
0,00
338

DA

SILVA

MARIA ELIANA COSTA DE MORAIS

0,00
329

MARIA JARLIANA ROSENDO DA SILVA

0,00
342

MARIA JOSE DE ARAUJO

0,00
244

MARIA LETICIA DA SILVA CUNHA

0,00
361

MARIA LIDIA DE ARAUJO

0,00
283

MARIA LUCIA DA SILVA

0,00
181

MARIA LUCIA DE SOUZA

178

MARIA SANTOS DA SILVA

0,00
0,00
104

MARIA TANIA PEREIRA GONÇALVES

0,00
106

MARKELI VOLTOLINI SILVA

0,00
157

NAJILA KARINE LIMA RIOS

0,00
58

NAYARA JESSICA MACEDO LIMA

0,00
340

NILCEIA COSTA DOS SANTOS

0,00
315
0,00

ENDEMIAS - 0,00

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

GISELE PINHEIRO DA SILVA

0,00

0,00
Valor
ENDEMIAS -

279

NIVALDO DA SILVA ARCANJO

396
Qtde
Incrição Nome do Candidato

www.amm.org.br

MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
Total
Cargo
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
Total
Cargo

ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS -

0,00
0,00
0,00
0,00
Valor

ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS -

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor

42

Mato Grosso , 10 de Setembro de 2014 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO IX | Nº 2055
8

OZANA RAMOS DA SILVA

143

PRISCILA KATIA DA SILVA

373

PRISCILLA
MACHADO

241

RAFAEL HENRIQUE CARPANEZI

CAMPELO

324

RAQUEL ELENA SILVA

220

RONYGULLITY
OLIVIERA

PINHEIRO

PETRIKY

SILVA

263

ROSA DE CASSIA MACHADO PEREIRA

412

ROSANA DA SILVA FONSECA

300

ROSIANE BALBINO SILVA

301

ROSINAIRE BALBINO SILVA

415

ROZINEIDE ALVES DA SILVA

165

SANDERLEIA ANA DOS SANTOS

59

SILVANETE ORESTES

254

SUELEN DA SILVA MARTINS MARQUES

351

TAMIRES GONCALVES DE LIMA

364

TANIA
FERREIRA
CARNEIRO DA

DOS

SANTOS

33

THAIS REGINA DE ALBUQUERQUE

230

TIAGO SILVA DOS SANTOS

164

VILMA DOS SANTOS LIRA

349

VITORIA CAROLINA DE OLIVEIRA

92

WANESSA MOREIRA DE LIMA

258

WÉLVIS CLEITON DA SILVA MELO

Qtde

418

AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
AGENTE COMBATE
MICRO ÁREA
Total

ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS ENDEMIAS -

0,00

VER. LUIZ CARLOS GAINO
Presidente

0,00

Publicado por:
Eder Batistoni
Código Identificador:79D13CB4

0,00
0,00
0,00

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 479/2014

0,00
0,00

Concede o “Título de Cidadão Diamantinense” ao
Senhor Valdemir Teodoro da Silva.

0,00
0,00
0,00

A Câmara Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que Ela aprovou e promulgou o
seguinte Decreto Legislativo.

0,00
0,00
0,00

Art. 1º - É concedido o “Título de Cidadão Diamantinense” ao Senhor
Valdemir Teodoro da Silva.
Parágrafo Único - O presente Título é concedido em reconhecimento
aos relevantes serviços prestados ao Município de Diamantino.

0,00
0,00

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

0,00
0,00
0,00
0,00

Diamantino, 08 de setembro de 2014.
VER. LUIZ CARLOS GAINO
Presidente
Publicado por:
Eder Batistoni
Código Identificador:FF49DE37

0,00
0,00
0,00
0,00

Publicado por:
Elizandra Bevilacqua
Código Identificador:BF657249
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CÂMARA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 056/2014
Altera a redação do inciso II e do parágrafo único do
artigo 15 do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Diamantino/MT.
A Câmara Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições, Faz saber que Ela aprovou e que seu Presidente
promulga a seguinte Resolução:
Art.1º - O inciso II do artigo 15 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Diamantino, passa a viger com a seguinte redação:
“II - no dia 15 de setembro da segunda sessão legislativa, a partir
das 19h00min (dezenove horas), para o segundo biênio da
legislatura, em Sessão Extraordinária, para este fim convocada.
Art.2º - O Parágrafo Único do inciso II do artigo 15 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Diamantino, passa a viger com a
seguinte redação:
“Parágrafo Único - Os membros da Mesa Diretora eleitos para o
primeiro biênio serão empossados na Sessão Solene de Instalação, e
para o segundo biênio, em Sessão Extraordinária, para este fim
convocada, no dia 2(dois) de janeiro da terceira sessão legislativa, a
partir das 08h00min (oito horas).”
Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 480/2014
Concede o “Título de Cidadão Diamantinense” ao
Senhor Luiz Carlos Gaino.
A Câmara Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que Ela aprovou e promulgou o
seguinte Decreto Legislativo.
Art. 1º - É concedido o “Título de Cidadão Diamantinense” ao Senhor
Luiz Carlos Gaino.
Parágrafo Único - O presente Título é concedido em reconhecimento
aos relevantes serviços prestados ao Município de Diamantino.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Diamantino, 08 de setembro de 2014.
VER. LUIZ CARLOS GAINO
Presidente
Publicado por:
Eder Batistoni
Código Identificador:B7A1DE02
CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 481/2014
Concede o “Título de Cidadão Diamantinense” ao
Senhor Osvanil Dias Da Silva.
A Câmara Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que Ela aprovou e promulgou o
seguinte Decreto Legislativo.
Art. 1º - É concedido o “Título de Cidadão Diamantinense” ao Senhor
Osvanil Dias da Silva.
Parágrafo Único - O presente Título é concedido em reconhecimento
aos relevantes serviços prestados ao Município de Diamantino.

Diamantino/MT, 08 de setembro de 2014.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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Diamantino, 08 de setembro de 2014.

Art. 1º - É concedido o “Título de Cidadão Diamantinense” ao Senhor
Odemar Mendes de Souza.
Parágrafo Único - O presente Título é concedido em reconhecimento
aos relevantes serviços prestados ao Município de Diamantino.

VER. LUIZ CARLOS GAINO
Presidente

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publicado por:
Eder Batistoni
Código Identificador:A8FCCC09
CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 482/2014

Diamantino, 08 de setembro de 2014.
VER. LUIZ CARLOS GAINO
Presidente
Publicado por:
Eder Batistoni
Código Identificador:D75B20E1

Concede o “Título de Cidadã Diamantinense” a
Senhora Marlei Ana Kapp.
A Câmara Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que Ela aprovou e promulgou o
seguinte Decreto Legislativo.
Art. 1º - É concedido o “Título de Cidadã Diamantinense” a Senhora
Marlei Ana Kapp.
Parágrafo Único - O presente Título é concedido em reconhecimento
aos relevantes serviços prestados ao Município de Diamantino.

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 485/2014
Concede o “Título de Cidadão Diamantinense” ao
Senhor Kadd Haeg Maciel.
A Câmara Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que Ela aprovou e promulgou o
seguinte Decreto Legislativo.

Diamantino, 08 de setembro de 2014.

Art. 1º - É concedido o “Título de Cidadão Diamantinense” ao Senhor
Kadd Haeg Maciel.
Parágrafo Único - O presente Título é concedido em reconhecimento
aos relevantes serviços prestados ao Município de Diamantino.

VER. LUIZ CARLOS GAINO
Presidente

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publicado por:
Eder Batistoni
Código Identificador:71E753E3
CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 483/2014.

Diamantino, 08 de setembro de 2014.
VER. LUIZ CARLOS GAINO
Presidente
Publicado por:
Eder Batistoni
Código Identificador:BD1CB839

Concede o “Título de Cidadão Diamantinense” ao
Senhor João Batista Massarolo.
A Câmara Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que Ela aprovou e promulgou o
seguinte Decreto Legislativo.
Art. 1º - É concedido o “Título de Cidadão Diamantinense” ao Senhor
João Batista Massarolo.
Parágrafo Único - O presente Título é concedido em reconhecimento
aos relevantes serviços prestados ao Município de Diamantino.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 486/2014
Concede o “Título de Cidadão Diamantinense” ao
Senhor Cézar Augusto Spíndola Dos Santos.
A Câmara Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que Ela aprovou e promulgou o
seguinte Decreto Legislativo.

Diamantino, 08 de setembro de 2014.

Art. 1º - É concedido o “Título de Cidadão Diamantinense” ao Senhor
Cézar Augusto Spíndola dos Santos.
Parágrafo Único - O presente Título é concedido em reconhecimento
aos relevantes serviços prestados ao Município de Diamantino.

VER. LUIZ CARLOS GAINO
Presidente

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publicado por:
Eder Batistoni
Código Identificador:A5B48C3B

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 484/2014

Diamantino, 08 de setembro de 2014.
VER. LUIZ CARLOS GAINO
Presidente
Publicado por:
Eder Batistoni
Código Identificador:6109BC48

Concede o “Título de Cidadão Diamantinense” ao
Senhor Odemar Mendes De Souza.
A Câmara Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que Ela aprovou e promulgou o
seguinte Decreto Legislativo.
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CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 487/2014
Concede o “Título de Cidadão Diamantinense” ao
Senhor Michel Barella.
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A Câmara Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que Ela aprovou e promulgou o
seguinte Decreto Legislativo.

Vigência......: Setembro de 2014 e término para agosto de 2016.

Art. 1º - É concedido o “Título de Cidadão Diamantinense” ao Senhor
Michel Barella.
Parágrafo Único - O presente Título é concedido em reconhecimento
aos relevantes serviços prestados ao Município de Diamantino.

LUIZ CARLOS GAINO
Presidente

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DIAMANTINO /MT em 09 de setembro de 2014

Publicado por:
Eder Batistoni
Código Identificador:0984529C
CÂMARA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO N.º 015/2003

Diamantino, 08 de setembro de 2014.
VER. LUIZ CARLOS GAINO
Presidente
Publicado por:
Eder Batistoni
Código Identificador:4FB5E3DC
CÂMARA MUNICIPAL
LEI Nº 997/2014
Institui no âmbito do Município de Diamantino/MT a
“Semana de Incentivo ao Aleitamento Materno e dá
Outras Providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que ela aprovou e
o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica instituída no âmbito do município de Diamantino/MT a
“Semana de Incentivo ao Aleitamento Materno”, que será
comemorada, anualmente, na segunda semana do mês de setembro,
passando a integrar o calendário oficial de eventos do município.
Art. 2º- São objetivos da proposta:
I - divulgar na sociedade as vantagens do aleitamento materno, tanto
para a mãe como para o bebê;
II - esclarecer a diferença entre leite humano e leite adaptado (leite em
pó ou de vaca);
III - informar como e de que forma o leite materno protege as
crianças;
IV - enfocar os benefícios que a amamentação trás para as mães;
V - divulgar a importância da doação do leite materno
Art. 3º - Depois da instituição da semana, o Executivo programará as
atividades para a programação a ser desenvolvida, fazendo ampla
divulgação na comunidade.
Art. 4º - O Executivo determinará os atos necessários para
regulamentação e execução da Lei.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando
todas as disposições em contrário.
Diamantino/MT, 08 de setembro de 2014.
JUVIANO LINCOLN
Prefeito Municipal
Publicado por:
Eder Batistoni
Código Identificador:A55DBDF1
CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO
CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Contratante..: CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Contratada...: FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO- Fundação
Uniselva.
Valor...........: R$ 5.430,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta reais).
Objeto..........: Curso de Especialização em Auditoria e Controladoria
no Setor Público -3ª Edição;
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REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
DIAMANTINO
TÍTULO I
DA CÂMARA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º - A Câmara Municipal de Diamantino tem sua sede, sito
Rua Desembargador Joaquim Pereira Ferreira Mendes nº 2461,
Jardim Eldorado, nesta cidade.
§ 1º - Reputam-se nulas as Sessões da Câmara realizadas fora de sua
sede, com exceção das Sessões solenes e das Sessões Itinerantes.
§ 2º - Comprovada a impossibilidade de acesso à sede da Câmara ou
outra causa que impeça a sua utilização, poderão as sessões ser
realizadas em outro local, designado pela Mesa, "ad referendum" da
maioria absoluta dos Vereadores.
§ 3º - No Plenário da Câmara não se realizarão atos estranhos à sua
função, sem prévia autorização do Presidente ou da Mesa Diretora.
§ 4º - As sessões itinerantes serão realizadas a critério da Mesa
Diretora ou por requerimento de 1/3 dos Vereadores e aprovado por
maioria absoluta dos seus membros, em períodos, bairros, locais, dias
e horários definidos e divulgados no mínimo com 30(trinta) dias de
antecedência.
Artigo 2º - Para os efeitos regimentais a legislatura é dividida em dois
períodos bienais, compreendendo cada um deles, duas sessões
legislativas.
Parágrafo Único- Sessão legislativa compreende o período de 2 de
fevereiro a 22 de dezembro dividido em dois períodos de 02 de
fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (Alterado
pela Resolução nº 050/13).
CAPÍTULO II
DA INSTALAÇÃO
Artigo 3º - A Câmara Municipal de Diamantino instalar-se-á no dia 1º
de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, às 10 (dez) horas, em
Sessão Solene de Instalação, independentemente do número de
Vereadores presentes, sob a Presidência do mais votado entre os
presentes, o qual designará um de seus pares para secretariar os
trabalhos.
§ 1º - Os Vereadores presentes, regularmente diplomados, serão
empossados pelo Presidente, após a leitura do "Compromisso de
Posse", nos seguintes termos:
"PROMETO EXERCER, COM DEDICAÇÃO E LEALDADE, O
MEU MANDATO, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E A LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, OBSERVANDO
A LEGISLAÇÃO EM GERAL, E PROMOVENDO O BEM GERAL
DO MUNICÍPIO". Ato contínuo, os demais Vereadores presentes
dirão, em pé: "ASSIM O PROMETO".
§ 2º - O Presidente convidará, a seguir, o Prefeito e o Vice-Prefeito,
eleitos e regularmente diplomados, a prestarem o compromisso a que
se refere o parágrafo anterior, e os declarará empossados.
§ 3º - Na hipótese da posse não se verificar na data prevista neste
artigo, deverá ocorrer:
I - Dentro de dez dias, a contar da referida data, quando se tratar de
Vereador, salvo motivo justo aceito pela Câmara;
II - Dentro do prazo de dez dias da data fixada para a posse, quando se
tratar de Prefeito ou Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior.
§ 4º - Enquanto não ocorrer à posse do Prefeito, assumirá o cargo o
Vice-Prefeito e, na falta ou impedimento deste, o Presidente da
Câmara Municipal.
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§ 5º - Prevalecerão, para os casos de posse superveniente, o prazo e o
critério estabelecidos nos parágrafos 3º e 4º deste artigo.
§ 6º - No ato da posse, o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores
deverão desincompatibilizar-se, quando for o caso, e, na mesma
ocasião e ao término do mandato deverão fazer declaração pública de
seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando de ata seu
resumo.
Artigo 4º - O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores eleitos,
deverão apresentar seus diplomas à Secretaria Administrativa da
Câmara, até vinte e quatro horas antes da Sessão Solene de Instalação.
Artigo 5º - Tendo prestado compromisso uma vez, fica o suplente de
Vereador dispensado de fazê-lo novamente, em convocações
subseqüentes, e da mesma forma proceder-se-á em relação à
declaração de bens.
Artigo 6º - Na Sessão Solene de Instalação da Câmara, poderão fazer
uso da palavra, pelo prazo máximo de 10 (dez) minutos, um
representante de cada bancada, o Prefeito, o Vice-Prefeito, o
Presidente da Câmara e um representante das autoridades presentes.
TÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA
CAPÍTULO I
DA MESA
SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 7º - A Mesa, eleita para um biênio da legislatura, compor-se-á
do Presidente do Vice-Presidente e do Secretário.
Artigo 8º - Se, na hora regimental para o início da sessão não
estiverem presentes os membros da Mesa, assumirá a Presidência o
Vereador mais idoso dentre os presentes, que escolherá entre seus
pares, o Secretário.
§ 1º - Ausentes em Plenário, o Secretário o Presidente convidará
qualquer Vereador para a substituição em caráter eventual.
§ 2º - A Mesa composta na forma deste artigo dirigirá os trabalhos até
o comparecimento de algum membro titular ou de seu substituto legal.
Artigo 9º - Ao Vice-Presidente compete, ainda, substituir o Presidente
fora do Plenário, em suas faltas, ausências, impedimentos ou licenças.
Artigo 10 - As funções dos membros da Mesa somente cessarão:
I - pela morte;
II - pela posse de qualquer membro eleito para a Mesa do mandato
subseqüente;
III - pela renúncia apresentada por escrito;
IV - pela destituição do cargo;
V - pela perda ou extinção do mandato de Vereador.
Artigo 11 - Vago qualquer cargo da Mesa, a eleição respectiva deverá
realizar-se no início da fase da Ordem do Dia da primeira Sessão
Ordinária subseqüente à vaga ocorrida, ou em Sessão Extraordinária
para esse fim convocada.
§ 1º - Vaga a Presidência, assumirá a função em caráter interino,
sucessivamente:
I - o Vice-Presidente;
II - o Secretário;
III - o Vereador mais votado
§ 2º - Até que se proceda à eleição prevista neste artigo, o Presidente
interino ficará investido na plenitude das funções do cargo.
Artigo 12 - Os membros eleitos da Mesa assinarão o respectivo termo
de posse.
Artigo 13 - Dos membros da Mesa em exercício, apenas o Presidente
não poderá fazer parte das Comissões permanentes.
Parágrafo Único - Em comissão Especial e em Comissão de
Representação a Mesa poderá ter representante, por ela indicado.
Artigo 14 - É vedada a recondução de membro da Mesa, para o
mesmo cargo, na eleição imediatamente subseqüente, na mesma
legislatura.
SEÇÃO II
DA ELEIÇÃO DA MESA
Artigo 15 - A Mesa da Câmara será eleita:
I - durante a Sessão Solene de Instalação, para o primeiro biênio da
legislatura;
II - no dia 15 de setembro da segunda sessão legislativa, a partir das
19h00min (dezenove horas), para o segundo biênio da legislatura, em
Sessão Extraordinária, para este fim convocada. (Alterado pela
Resolução nº 056/14).
Parágrafo Único - Os membros da Mesa Diretora eleitos para o
primeiro biênio serão empossados na Sessão Solene de Instalação, e
para o segundo biênio, em Sessão Extraordinária, para este fim
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convocada, no dia 2 (dois) de janeiro da terceira sessão legislativa, a
partir das 08h00min (oito horas). (Alterado pela Resolução nº
056/14).
Artigo 16 - A eleição da Mesa far-se-á em primeiro escrutínio por
maioria absoluta de votos, cargo por cargo, obedecendo-se a
seqüência constante do artigo 7º e seu parágrafo Único.
§ 1º - Se qualquer dos candidatos não alcançar maioria absoluta,
proceder-se-á ao segundo escrutínio, ao qual só concorrerão os dois
candidatos mais votados no primeiro, para o cargo em votação,
considerando-se eleito o que obtiver maioria simples.
§ 2º - Sempre que ocorrer empate, considerar-se-á eleito o mais
votado dos concorrentes no pleito para Vereador.
§ 3º - Não sendo possível, por qualquer motivo, efetivar-se ou
completar-se a eleição da Mesa na Sessão, o Presidente convocará
Sessão para o dia seguinte, e, se necessário, para os dias subseqüentes,
até plena consecução desse objetivo.
§ 4º - Não se efetivando a eleição para Presidente, proceder-se-á
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 8º.
§ 5º - A votação será aberta e decidida por maioria simples.
§ 6º - O Presidente em exercício tem direito a voto.
§ 7º - O presidente em exercício após dar conhecimento dos
resultados, proclamará os eleitos e dará posse aos mesmos, na sessão
respectiva.
Artigo 17 - A eleição da Mesa ou o preenchimento de qualquer vaga
far-se-á em votação aberta, observadas as seguintes exigências e
formalidades.
I - presença da maioria absoluta dos Vereadores;
II - chamada nominal dos Vereadores, que irão votar;
III - proclamação do resultado pelo Presidente;
IV - realização de segundo escrutínio, entre os dois mais votados, caso
necessário;
V - "quorum" de maioria simples para o primeiro escrutínio e para o
segundo escrutínio;
VI - se persistir empate no segundo escrutínio, será proclamado eleito
o Vereador mais votado no pleito para Vereador;
VII - proclamação, pelo Presidente em exercício, dos eleitos;
VIII - posse dos eleitos quando for o caso.
SEÇÃO III
DA RENÚNCIA E DA DESTITUIÇÃO DA MESA
Artigo 18 - A renúncia do Vereador ao cargo que ocupa na Mesa, do
Vice-Presidente ou do Secretário, dar-se-á por ofício a ela dirigido e
se efetivará, independentemente de deliberação do Plenário, a partir
do momento em que for lido em sessão.
Parágrafo Único - Em caso de renúncia total da Mesa, o ofício
respectivo será levado ao conhecimento do Plenário pelo Vereador
mais votado, exercendo o mesmo as funções de presidente.
Artigo 19 - Os membros da Mesa, isoladamente ou em conjunto, o
Vice-presidente e o Secretário, quando no exercício de seus cargos,
poderão ser destituídos, mediante Resolução aprovada por 2/3 (dois
terços), no mínimo, dos membros da Câmara, assegurado o direito de
ampla defesa.
Parágrafo Único - É passível de destituição o membro da Mesa
quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas
atribuições regimentais.
Artigo 20 - O processo de destituição terá início por representação
subscrita, necessariamente, por um dos membros da Câmara, lida em
Plenário pelo autor, em qualquer fase da sessão, com ampla e
circunstanciada fundamentação sobre as irregularidades imputadas.
§ 1º - Oferecida à representação, nos termos do presente artigo, e
recebida pelo Plenário, à mesma será transformada em projeto de
Resolução, pela Comissão de Constituição e Justiça, entrando para a
Ordem do dia da sessão subseqüente àquela em que foi apresentada,
dispondo sobre a constituição da Comissão de Investigação
Processante.
§ 2º - Aprovado por maioria simples, o projeto a que alude o
parágrafo anterior, serão sorteados 03 (três) Vereadores, entre os
desimpedidos, para comporem a Comissão de Investigação
Processante, que se reunirá dentro das 48 (quarenta e oito) horas
seguidas, sob a Presidência do mais votado de seus membros.
§ 3º - Da comissão não poderá fazer parte o acusado ou os acusados e
o denunciante ou os denunciantes.
§ 4º - Instalada a Comissão, o acusado ou os acusados serão
notificados, dentro de 03 (três) dias, abrindo-se o prazo de 10 (dez)
dias, para apresentação, por escrito, de defesa prévia.
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§ 5º - Findo o prazo estabelecido no parágrafo anterior, a Comissão,
de posse ou não da defesa prévia, procederá às diligências que
entender necessárias, emitindo ao final, seu parecer.
§ 6º - O acusado ou os acusados poderão acompanhar todos os atos e
diligências da Comissão.
§ 7º - A Comissão terá o prazo máximo e improrrogável de 20 (vinte)
dias, para emitir e dar à publicação o parecer a que alude o § 5º deste
artigo, o qual deverá concluir pela improcedência das acusações, se
julgá-las infundadas, ou, em caso contrário, por projeto de Resolução,
propondo a destituição do acusado ou dos acusados.
§ 8º - O parecer da Comissão, quando concluir pela improcedência
das acusações, será apreciado, em discussão e votação únicas, na fase
da Ordem do Dia da primeira sessão ordinária subseqüente à
publicação.
§ 9º - Se por qualquer motivo, não se concluir, na fase da Ordem do
Dia da primeira sessão ordinária, a apreciação do parecer, as sessões
ordinárias subseqüentes, ou as sessões extraordinárias para esse fim
convocadas, serão integral e exclusivamente destinadas ao
prosseguimento do exame da matéria, até a definitiva deliberação do
Plenário sobre a mesma.
§ 10 - O parecer da Comissão, que concluir pela improcedência das
acusações, será votado por maioria simples, procedendo-se:
a) - ao arquivamento do processo, se aprovado o parecer.
b) - à remessa do processo à Comissão de Constituição e Justiça, se
rejeitado.
§ 11 - Ocorrendo a hipótese prevista na letra "b" do parágrafo
anterior, a Comissão de Constituição e Justiça, elaborará, dentro de 03
(três) dias da deliberação do Plenário, parecer que conclua por
projetos de Resolução, propondo a destituição do acusado ou dos
acusados.
§ 12 - Aprovado o projeto de Resolução, propondo a destituição do
acusado ou dos acusados, o fiel translado dos autos será remetido à
Justiça.
§ 13 - Sem prejuízo do afastamento, que será imediato, a Resolução
respectiva será promulgada e enviada à publicação dentro de 48
(quarenta e oito) horas da deliberação do Plenário.
a) - pela Presidência ou seu substituto legal, se a destituição não
houver atingido a totalidade da mesa.
b) - pelo Vereador mais votado dentre os presentes, se a destituição
atingiu toda a Mesa e seus substitutos legais.
Artigo 21 - O membro da Mesa, envolvido nas acusações, não poderá
presidir, nem secretariar os trabalhos enquanto estiver sendo
apreciado o parecer ou o projeto da Resolução da Comissão de
Investigação e Processante ou da Comissão de Constituição e Justiça,
conforme o caso, estando, igualmente, impedido de participar de sua
votação.
§ 1º - O denunciante ou denunciantes são impedidos de votar sobre a
denúncia, devendo ser convocado respectivo Suplente ou Suplentes
para exercer o direito de voto para os efeitos de "quorum".
§ 2º - Para discutir o parecer ou o projeto de Resolução da Comissão
de Investigação e Processante ou da Comissão de Constituição e
Justiça, conforme o caso, cada Vereador disporá de 15 (quinze)
minutos, exceto o relator e o acusado ou os acusados, cada um dos
quais, poderá falar durante 60 (sessenta) minutos, sendo vedada à
cessão de tempo, com apartes.
§ 3º - Terão preferência, na ordem de inscrição, respectivamente, o
relator do parecer e o acusado ou acusados.
SEÇÃO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DA MESA
Artigo 22 - Além das atribuições consignadas neste Regimento, ou
dele implicitamente resultantes, compete à Mesa a direção dos
trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara,
especialmente:
I - no setor legislativo:
a) - propor projeto de resolução que disponha sobre a Secretaria da
Câmara e suas atribuições e do seu poder de polícia da Câmara;
b) - propor projetos de Decreto Legislativo que disponha sobre a
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de
seus servidores, fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei Diretrizes orçamentárias;
c) - propor projeto de lei dispondo sobre a autorização para abertura
de créditos adicionais, quando o recurso a ser utilizado for
proveniente de anulação da dotação da Câmara;
d) - propor ação direta de inconstitucionalidade;
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e) - propor alteração reforma ou substituição do Regimento Interno da
Câmara;
II - no setor administrativo:
a) - baixar, mediante Ato, as medidas que digam respeito aos
Vereadores;
b) - baixar, mediante Portaria, as medidas referentes aos servidores da
Secretaria da Câmara Municipal, como provimento e vacância dos
cargos públicos, e ainda abertura de sindicâncias, processos
administrativos e aplicação de penalidades;
c) - elaborar e expedir mediante ato, quadro de detalhamento das
dotações, observado o disposto na Lei Orçamentária e nos créditos
adicionais abertos em favor da Câmara;
d) - solicitar ao Prefeito a abertura de créditos adicionais para a
Câmara;
e) - devolver à Prefeitura, no último dia do ano, o saldo de caixa
existente;
f) - enviar ao Prefeito, até o dia primeiro de março, as contas do
exercício anterior;
g) - declarar a perda do mandato de Vereador, de ofício ou por
provocação de qualquer de seus membros, ou ainda de partido político
representado na Câmara, nos termos da Lei Orgânica do Município.
h) - encaminhar os autógrafos das Leis destinadas à sanção e
promulgação pelo prefeito.
Parágrafo Único - A Mesa da Câmara decide pelo voto da maioria de
seus membros.
SEÇÃO V
DO PRESIDENTE
Artigo 23 - O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas
relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e diretivas
de todas as atividades internas, competindo-lhe privativamente:
I - quanto às sessões:
a) - anunciar a convocação das Sessões, nos termos deste Regimento;
b) - abrir, presidir, suspender e encerrar as Sessões;
c) - manter a ordem dos trabalhos, interpretar e fazer cumprir o
Regimento Interno;
d) - mandar proceder à chamada e à leitura dos papéis e proposições;
e) - transmitir ao Plenário, a qualquer momento, as comunicações que
julgar conveniente;
f) - conceder ou negar a palavra aos Vereadores nos termos
regimentais;
g) - interromper o orador que se desviar da questão em debate ou falar
sem o respeito devido à Câmara ou a qualquer de seus membros,
advertindo-o, chamando-o à ordem e, em caso de insistência,
cassando-lhe a palavra, podendo, ainda, suspender a Sessão, quando
não atendido e as circunstâncias o exigirem;
h) - chamar a atenção do orador, quando se esgotar o tempo a que tem
direito;
i) - anunciar a ordem do Dia e submeter à discussão e votação a
matéria dela constante;
j) - anunciar o resultado das votações;
l) - estabelecer o ponto de questão sobre o qual deve ser feita a
votação;
m) - determinar, nos termos regimentais, do ofício ou a requerimento
de qualquer Vereador, que se proceda à verificação de presença;
n) - anotar, em cada documento, a decisão do Plenário;
o) - resolver qualquer questão de ordem e, quando omisso o
Regimento, estabelecer precedentes regimentais, que serão anotados
para solução de casos análogos;
p) - organizar a Ordem do Dia, atendendo a preceitos legais e
regimentais;
q) - declarar à hora destinada a Tribuna Livre, Ordem do Dia,
Expediente e Pequeno Expediente, e os prazos facultados aos
oradores;
II - quanto às proposições:
a) - aceitar ou recusar as proposições apresentadas;
b) - distribuir proposições, processos e documentos às Comissões;
c) - determinar, a requerimento do autor, a retirada de proposições,
nos termos regimentais;
d) - declarar prejudicada a proposição, em face da rejeição ou
aprovação de outra com o mesmo objetivo;
e) - devolver ao autor, quando não atendidas as formalidades
regimentais, proposição em que seja pretendido o reexame de matéria
anteriormente rejeitada ou vetada e cujo veto tenha sido mantido;
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f) - não aceitar substitutivos ou emendas que não sejam pertinentes à
proposição inicial;
g) - determinar o desarquivamento de proposições nos termos
regimentais;
h) - despachar requerimentos verbais ou escritos, processos e demais
papéis submetidos à sua apreciação;
i) - observar e fazer cumprir os prazos regimentais;
j) - solicitar informações e colaborações técnicas para estudo de
matéria sujeita à apreciação da Câmara;
III - quanto às Comissões:
a) - nomear Comissões, Especiais de Inquérito e Representação, nos
termos regimentais;
b) - designar substitutos para os membros das Comissões, em caso de
vaga, licença ou impedimento ocasional, observada a indicação
partidária;
IV - quanto às reuniões da Mesa:
a) - convocá-las e presidi-las;
b) - tomar parte nas suas discussões e deliberações, com direito a voto
e assinar os respectivos Atos e decisões;
c) - distribuir as matérias que dependerem de parecer da Mesa;
V - quanto às publicações:
a) - determinar a publicação de todos os atos da Câmara, da matéria de
expediente e da Ordem do dia;
b) - censurar os debates, não permitindo a publicação de expressões e
conceitos anti-regimentais ou ofensivos ao decoro da Câmara, bem
como de pronunciamentos e envolverem ofensas às instituições
nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem política ou
social, de preconceito de raça, religião, cor ou classe, configurarem
crime contra a honra ou contiverem incitamento à prática de crimes de
qualquer natureza;
c) - mandar à publicação informações, notas e documentos que digam
respeito às atividades da Câmara e devam ser divulgadas.
VI - quanto à administração da Câmara Municipal:
a) - conceder férias aos funcionários da Câmara;
b) - contratar advogado, mediante autorização do Plenário, para
propositura de ações judiciais e, independentemente de autorização,
para defesa nas ações que forem movidas contra a Câmara ou contra
ato da Mesa ou da Presidência;
c) - superintender o serviço da Secretaria da Câmara, autorizar, nos
limites do orçamento, as suas despesas, as aplicações das
disponibilidades financeiras no mercado de capitais, e, requisitar o
numerário ao Executivo;
d) - apresentar ao Plenário, até o dia 10 de cada mês, o balancete
relativo às verbas recebidas e às despesas do mês anterior;
e) - proceder às licitações para compras, obras e serviços da Câmara
de acordo com a legislação pertinente ao assunto;
f) - rubricar os livros destinados aos serviços da Câmara e de sua
Secretaria, e assinar os seus respectivos termos de abertura e
encerramento;
g) - assinar, juntamente com o 1º Secretário, os cheques emitidos pela
Câmara;
h) - providenciar, nos termos da Lei Orgânica do Município, a
expedição de Certidões que lhe forem solicitadas, mediante petição
escrita de qualquer interessado, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, relativas a despachos, atos ou informações a que os mesmos,
expressamente, se refiram;
i) - fornecer atestados;
j) - fazer, no fim de sua gestão, relatório dos trabalhos da Câmara;
VII - quanto às atividades e relações externas da Câmara:
a) - manter, em nome da Câmara, todos os contactos de direito com o
Prefeito e demais autoridades;
b) - convidar autoridades e outras personalidades ilustres a visitarem a
Câmara;
c) - determinar lugar reservado aos representantes credenciados da
imprensa escrita, falada e televisada;
d) - zelar pelo prestígio da Câmara, e pelos direitos garantias e
respeito devidos aos seus membros;
Artigo 24 - Compete, ainda, ao Presidente:
a) - dar posse aos Vereadores e Suplentes;
b) - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito;
c) - declarar a extinção do mandato de Vereador;
d) - justificar a ausência do Vereador às Sessões Plenárias e às
reuniões das Comissões Permanentes, quando motivada pelo
desempenho de suas funções em Comissão Especial de Inquérito ou
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de Representação, em caso de nojo ou gala, mediante requerimento do
interessado;
e) - executar as deliberações do Plenário;
f) - promulgar as Emendas à Lei Orgânica, Resoluções e Decretos
Legislativos, bem como as Leis com sanção tácita ou cujo veto tenha
sido rejeitado pelo Plenário, e não promulgado pelo Prefeito no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas;
g) - assinar a Ata das Sessões, os Editais, as Portarias e o expediente
da Câmara;
h) - dar andamento legal aos recursos interpostos contra atos seus, da
Mesa ou da Câmara;
i) - licenciar-se da Presidência quando precisar ausentar-se do
Município por mais de 10 (dez) dias;
j) - interpelar judicialmente o Prefeito, quando este deixar de colocar à
disposição da Câmara, no prazo legal, as quantias requisitadas ou a
parcela correspondente ao duodécimo de dotações orçamentárias;
Artigo 25 - O Presidente, na qualidade de Vereador, poderá oferecer
proposições à Câmara.
Artigo 26 - Para tomar parte de qualquer discussão, o Presidente dos
trabalhos deverá afastar-se da Presidência.
Artigo 27 - Será sempre computada, para efeito de "quorum", a
presença do Presidente dos trabalhos.
Artigo 28 - Quando o Presidente estiver com a palavra no exercício de
suas funções, durante as Sessões Plenárias, não poderá ser
interrompido nem aparteado.
Artigo 29 - O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto:
I - na eleição da Mesa;
II - quando a matéria exigir para sua aprovação, o voto favorável de
dois terços dos membros da Câmara;
III - quando houver empate em qualquer votação no Plenário.
Artigo 30 - O Presidente para manter a ordem no recinto da Câmara,
poderá solicitar a força necessária para esse fim.
SEÇÃO VI
DO VICE-PRESIDENTE
Artigo 31 - Sempre que o Presidente não se achar no recinto à hora
regimental de início das Sessões, o Vice-Presidente o substituirá no
desempenho de suas funções, cedendo-lhe o lugar com a sua presença.
Parágrafo Único - Quando o presidente deixar a Presidência durante a
Sessão, a substituição processar-se-á segundo as mesmas normas.
Artigo 32 - O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas faltas,
ausências, impedimentos ou licenças, ficando, nas duas últimas
hipóteses, investindo na plenitude das respectivas funções.
SEÇÃO VII
DO SECRETÁRIO
Artigo 33 - São atribuições do Secretário:
a) - colaborar com o Presidente na execução do REGIMENTO
INTERNO.
b) - proceder à chamada, nos casos previstos neste Regimento,
assinando as respectivas folhas;
c) - ler, todos os papéis sujeitos ao conhecimento ou à deliberação da
Câmara no expediente; e despachá-la;
d) - superintender os trabalhos da secretaria, gerir os dinheiros da
Câmara e fiscalizar despesas.
e) - determinar o recebimento e zelar pela guarda de proposições e
papéis entregues à Mesa, para conhecimento e deliberação da Câmara;
f) - encerrar, com as necessárias anotações, as folhas de presença de
cada Sessão;
g) - secretariar as reuniões da Mesa, redigindo, em livro próprio, as
respectivas atas;
h) - redigir as atas das Sessões Secretas;
i) - superintender a redação da Ata, resumindo os trabalhos da Sessão,
assinando-a juntamente com o Presidente e o 2º Secretário;
j) - assinar com o Presidente os Atos da Mesa;
l) - substituir o Presidente, na falta do Vice-Presidente;
m) - auxiliar a Presidência na inspeção dos serviços da Secretaria e na
observância do Regimento;
n) - efetuar chamada dos Vereadores para as votações nominais,
comunicando ao Presidente o resultado e assinando a folha de
votação.
Artigo 34 - Ausente na Sessão o secretário, o Presidente convidara
qualquer Vereador para assumir o cargo da Secretaria da Mesa.
SEÇÃO VIII
DAS CONTAS DA MESA
Artigo 35 - As contas da Mesa da Câmara compor-se-ão de:
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I - balancetes mensais, com relação às verbas recebidas e aplicadas,
que deverão ser apresentadas à Câmara pelo Presidente até o dia 10 do
mês seguinte ao vencido;
II - relatório resumido de todas as despesas efetuadas no mês, que
deverá ser encaminhado a cada Vereador até o dia 10 do mês seguinte
ao vencido;
III - balanço geral anual, que deverá ser enviado ao Prefeito até o dia
1º de março do exercício seguinte, para o devido encaminhamento ao
Tribunal de Contas.
Parágrafo Único - Os balancetes e o relatório, assinados pelo
Presidente e o balanço anual, assinado pela Mesa, serão afixados no
saguão da Câmara, para conhecimento do público.
CAPÍTULO II
DAS COMISSÕES
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 36 - Comissões são órgãos técnicos, constituídos pelos
membros da Câmara, em caráter permanente ou transitório, destinadas
a proceder a estudos e emitir pareceres especializados, a realizar
investigações, ou a representação da Câmara.
§ 1º - As Comissões Permanentes são as que se mantém durante toda
a legislatura.
§ 2º - As Comissões Temporárias são as constituídas com finalidades
especiais ou de representação, a se extinguem com o término da
legislatura, ou antes, dela, quando preenchidos os fins para os quais
forem constituídas.
Artigo 37 - Na constituição das Comissões assegurar-se-á, tanto
quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos
com assento à Câmara.
Artigo 38 - Poderão participar dos trabalhos das Comissões, como
membros credenciados e sem direito a voto, técnicos de reconhecida
competência ou representantes de entidades idôneas, que tenham
legítimo interesse no esclarecimento de assunto submetido à
apreciação dos mesmos.
§ 1º - Essa credencial será outorgada pelo Presidente da Comissão,
por iniciativa própria ou por deliberação da maioria de seus membros.
§ 2º - Por motivo justificado, o Presidente da Comissão poderá
determinar que a contribuição dos membros credenciados seja
efetuada por escrito.
Artigo 39 - As Comissões da Câmara diligenciarão junto às
dependências, arquivos e repartições municipais devendo, para tanto,
ser solicitadas ao Presidente da Câmara e ao Prefeito, as providências
necessárias ao desempenho de suas atribuições regimentais.
Artigo 40 - Cabe às Comissões, em matéria de sua competência:
I - convocar, para prestar pessoalmente, no prazo de 30 (trinta) dias,
informações sobre assunto previamente determinado, Secretários
Municipais ou equivalentes, dirigentes de autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou
mantidas pelo Município e o Procurador Geral do Município;
II - realizar audiências públicas;
III - tomar o depoimento de autoridade e solicitar o depoimento de
cidadãos;
SEÇÃO II
DAS COMISSÕES PERMANENTES
SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigos 41 - As comissões Permanentes são 04 (quatro), composta
cada uma de 03 (três) membros, com as seguintes denominações:
I - Constituição e Justiça;
II - Finanças e Orçamento;
III - Urbanismo, Obras e Serviços Públicos e Terras;
IV - Educação, Saúde e Assistência Social.
SUBSEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
Artigo 42 - As Comissões Permanentes são compostas de 03 (três)
membros cada uma.
Artigo 43 - Cada Vereador poderá participar de mais de uma
Comissão Permanente, mas apenas em uma na condição de
presidente.
Parágrafo Único - O Presidente da Câmara não poderá participar das
Comissões permanentes.
Artigo 44 - A composição das Comissões Permanentes será feita de
comum acordo pelo Presidente da Câmara e os Líderes ou
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representantes da bancadas, assegurando-se tanto quanto possível, a
representação proporcional partidária.
§ 1º - As Comissões Permanentes são eleitas por um biênio da
legislatura.
§ 2º - No ato da composição das Comissões Permanentes, figurará
sempre o nome do Vereador efetivo, ainda que licenciado.
Artigo 45 - Não havendo acordo, proceder-se-á a escolha dos
membros das Comissões Permanentes, por eleição da Câmara,
votando cada Vereador em 03 (três) nomes para cada Comissão,
considerando-se eleitos os mais votados.
§ 1º - Proceder-se-á tantos escrutínios quantos forem necessários para
completar o preenchimento de todos os lugares de cada Comissão.
§ 2º - Havendo empate, considerar-se-á eleito o Vereador do partido
ainda não representando na Comissão.
§ 3º - se os empatados se encontrarem em igualdade de condições,
será considerado eleito o mais votado na eleição para Vereador.
Artigo 46 - A votação para a constituição de cada uma das Comissões
Permanentes se fará mediante voto a aberto por Comissão,
Artigo 47 - A constituição das Comissões Permanentes far-se-á na
Ordem do Dia da primeira Sessão Ordinária de cada biênio da
legislatura.
§ 1º - Se a constituição das Comissões Permanentes se fizer por
acordo, a Ordem do Dia será destinada apenas à proclamação.
§ 2º - Se, por qualquer motivo, não se efetivar nessa Sessão a
constituição da todas as Comissões Permanentes, a fase da Ordem do
Dia das Sessões Ordinárias subseqüentes se destinará ao mesmo fim,
até plena consecução desse objetivo.
§ 3º - Dentro da mesma legislatura, os mandatos dos membros de uma
Comissão Permanente ficam automaticamente prorrogados até que se
proceda a sua recomposição.
Artigo 48 - Constituídas as Comissões Permanentes, reunir-se-á cada
uma delas para, sob a Presidência do mais idoso de seus membros
presentes, proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente; os
nomes dos eleitos serão comunicados ao Presidente da Câmara em
Plenário.
Parágrafo Único - Enquanto não for possível a eleição prevista neste
artigo, a Comissão será presidida, interinamente, pelo mais idoso de
seus membros.
Artigo 49 - Em caso de vaga, licença ou impedimento de qualquer
membro das Comissões Permanentes, caberá ao Presidente da Câmara
a designação do substituto, mediante indicação do Líder do Partido a
que pertença o lugar.
Parágrafo Único - A substituição dos membros das Comissões
Permanentes será apenas para completar o biênio do mandato, ou
enquanto perdurar a licença ou o impedimento.
SUBSEÇÃO III
DOS PRESIDENTES E VICE-PRESIDENTES DAS COMISSÕES
PERMANENTES
Artigos 50 - Os Presidentes e Vice-Presidentes das Comissões
Permanentes serão escolhidos em eleição interna, na forma do
disposto neste regimento.
Artigo 51 - Ao Presidente da Comissão Permanente compete:
a) - fixar, de comum acordo com os membros da Comissão, o horário
das reuniões ordinárias;
b) - convocar reuniões de ofício ou a requerimento da maioria dos
membros da Comissão.
c) - presidir as reuniões e nelas manter a ordem;
d) - dar conhecimento à Comissão, da matéria recebida e distribuí-la
aos relatores, designados mediante rodízio, do qual farão parte, para
emitirem parecer.
e) - zelar pela observância dos prazos concedidos à Comissão;
f) - representar a Comissão nas relações com a Mesa e o Plenário;
g) - solicitar substituto à Presidência da Câmara para os membros da
Comissão.
§ 1º - O Presidente da Comissão permanente funcionará como
Relator, se outro membro não for por ele designado.
§ 2º - Dos atos do Presidente da Comissão Permanente, cabe, a
qualquer momento, recuso ao Plenário.
§ 3º - O Presidente da Comissão Permanente será substituído, em suas
ausências, faltas, impedimentos e licenças, pelo Vice-Presidente.
SUBSEÇÃO IV
DAS REUNIÕES
Artigo 52 - As Comissões Permanentes reunir-se-ão por convocação
de seus respectivos Presidentes, na Câmara, em dia e hora
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determinados, desde que considerada necessária e indispensável à
providência.
§ 1º - As reuniões serão sempre convocadas com antecedência mínima
de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio da Secretaria
Administrativa da Câmara, que avisará, obrigatoriamente, a todos os
membros da Comissão.
§ 2º - As reuniões terão o tempo necessário para os seus fins, salvo
deliberação em contrário pela maioria dos membros da Comissão.
Artigo 53 - As Comissões Permanentes não poderão reunir-se durante
a realização de Sessões da Câmara, salvo para emitirem parecer em
matéria sujeita à tramitação de urgência.
Artigo 54 - As Comissões Permanentes somente deliberarão com a
presença da maioria de seus membros.
SUBSEÇÃO V
DOS TRABALHOS
Artigo 55 - Ao Presidente da Câmara incumbe, dentro do prazo
improrrogável de 03 (três) dias, a contar da data da Sessão em que o
projeto tenha sido lido, encaminhá-los às Comissões permanentes
competentes para seus respectivos pareceres.
§ 1º - Os projetos de iniciativa do prefeito, com solicitação de
urgência, serão enviados às Comissões permanentes pelo Presidente,
dentro do prazo de 03 (três) dias da entrada na Secretária
Administrativa, independente de ser lido em Plenário na Ordem do
Dia da Sessão.
§ 2º - Recebido qualquer processo, o Presidente da Comissão
designará relator, independentemente de reunião, podendo reservá-lo
à sua consideração.
§ 3º - O prazo para a Comissão exarar parecer será de 15 (quinze)
dias, a contar da data em que o processo tenha sido colocado à
disposição do Presidente da Comissão.
§ 4º - O Presidente da Comissão terá o prazo improrrogável de 02
(dois) dias para designar o relator, a contar da data em que o processo
tenha sido colocado à disposição.
§ 5º - O relator designado terá o prazo de 07 (sete) dias para a
apresentação do parecer.
§ 6º - Exarado o parecer pelo relator, a Secretaria Administrativa
encaminhará o processo, imediatamente, ao membro seguinte,
obedecida à ordem de constituição da Comissão.
§ 7º - Findo o prazo, sem que o parecer seja apresentado, o Presidente
da Comissão avocará o processo e emitirá o parecer.
§ 8º - Quando se tratar de projetos de iniciativa do Prefeito, em que
tenha sido solicitada urgência, observar-se-á o seguinte:
a) - o prazo para a Comissão exarar parecer será de 06 (seis) dias, a
contar da data em que o projeto foi colocado à disposição da
Comissão;
b) - o Presidente da Comissão terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para designar o relator;
c) - o relator designado terá o prazo de 03 (três) dias, para apresentar
parecer, findo o qual, sem que o mesmo tenha sido apresentado, o
Presidente da Comissão avocará o processo e emitirá parecer, findo o
prazo para a Comissão designada emitir o seu parecer, o processo será
enviado a outra Comissão ou incluído na Ordem do Dia, sem o
parecer da Comissão faltosa.
Artigo 56 - Quando qualquer projeto for distribuído a mais de uma
Comissão, cada qual dará o seu parecer, separadamente, sendo a
Comissão de Constituição e Justiça ouvida sempre em primeiro lugar.
§ 1º - O processo sobre o qual deva pronunciar mais de uma Comissão
será encaminhado diretamente de uma para outra, pela Secretaria
Administrativa, feitos os registros competentes.
§ 2º - Decorridos os prazos de todas as Comissões a que tenham sido
enviados, poderão os processos ser incluídos na Ordem do Dia, com
ou sem parecer, pelo Presidente da Câmara, de ofício, ou a
requerimento de qualquer Vereador, independentemente do
pronunciamento do Plenário.
Parágrafo Único - Para os fins do disposto neste artigo, o Presidente
da Câmara, se necessário, determinará a pronta restauração dos autos.
Artigo 57 - As Comissões Permanentes poderão requisitar do
Executivo, por intermédio do Presidente da Câmara,
independentemente de manifestação do Plenário, todas as informações
julgadas necessárias.
§ 1º - O pedido de informações dirigido ao Executivo interrompe os
prazos previstos para os pareceres.
§ 2º - A interrupção mencionada no parágrafo anterior cassará ao cabo
de 15 (quinze) dias corridos, contados da data em que for expedido do
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respectivo ofício, se o Executivo, dentro daquele prazo, não tiver
prestado as informações requisitadas.
§ 3º - A remessa das informações antes de decorridos os 15 (quinze)
dias dará continuidade à fluência do prazo interrompido.
§ 4º - As informações requisitadas do Executivo, a que se refere o
"caput" do presente artigo serão apreciadas e processadas pela
Comissão Permanente nos autos do processo em curso.
Artigo 58 - A Secretaria Administrativa enviará, semanalmente, aos
Vereadores, relação dos processos que se encontram tramitando nas
Comissões.
Artigo 59 - É vedado a qualquer Comissão manifestarem-se:
a) - sobre constitucionalidade ou legalidade do projeto, em contrário
ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
b) - sobre a conveniência ou a oportunidade de despesa, em oposição
ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento;
c) - sobre o que não for de sua atribuição específica, ao apreciar os
projetos submetidos a seu exame.
Artigo 60 - A manifestação de uma Comissão sobre determinada
matéria não exclui a possibilidade de nova manifestação, mesmo em
proposição de sua autoria, se houver razões que a justifique e o
Plenário assim deliberar.
Artigo 61 - O recesso da Câmara interrompe todos os prazos
consignados na presente subseção.
SUBSEÇÃO VI
DOS PARECERES
Artigo 62 - Parecer é o pronunciamento da Comissão sobre qualquer
matéria sujeita ao seu estudo.
Parágrafo Único - Salvo nos casos expressamente previstos neste
Regimento, o parecer será escrito e constará de três partes:
a) - exposições da matéria em exame;
b) - conclusões do relator, tanto quanto possível sintéticas, com sua
opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição total ou parcial
da matéria e, quando for o caso, oferecendo-lhe substituto ou emenda;
c) - decisão da Comissão, com a assinatura dos membros que votaram
a favor ou contra.
Artigo 63 - Os membros das Comissões emitirão seu juízo sobre a
manifestação do relator, mediante voto.
§ 1º - O relatório somente será transformado em parecer se aprovado
pela maioria dos membros da Comissão.
§ 2º - A simples aposição da assinatura, sem qualquer outra
observação, implicará na concordância total do signatário à
manifestação do relator.
Artigo 64 - Para efeito de contagem de votos emitidos, serão ainda
considerados:
a) - favoráveis os que tragam ao lado da assinatura do votante a
indicação "com restrições" ou "pelas conclusões";
b) - contrários os que tragam ao lado da assinatura do votante a
indicação "contrário".
Artigo 65 - Poderá o membro da Comissão exarar "voto em
separado", devidamente fundamentado;
a) - "pelas conclusões", quando, embora favorável às conclusões do
relator, lhes dê outra e diversa fundamentação;
b - "aditivo", quando, embora favorável às conclusões do relator,
acrescente novos argumentos à sua fundamentação:
c) - "contrário", quando se oponha frontalmente às conclusões do
relator.
§ 1º - O voto do relator não acolhido pela maioria da Comissão
constituirá "voto vencido".
§ 2º - O "voto em separado" divergente ou não das conclusões do
relator, desde que acolhido pela maioria da Comissão, passará a
constituir seu parecer.
Artigo 66 - Concluído o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer
proposição, deverá a mesma ser submetida ao Plenário, a fim de, em
discussão e votação única, ser apreciada essa preliminar.
Parágrafo Único - Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça que concluir pela inconstitucionalidade ou ilegalidade da
proposição, esta será arquivada; rejeitado o parecer, será a proposição
encaminhada às demais Comissões.
Artigo 67 - A proposição que receber parecer contrário, quanto ao
mérito, de todas as Comissões a que for distribuía, será tido como
rejeitada.
SUBSEÇÃO VII
DA COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Artigo 68 - Compete às Comissões Permanentes:
a) - estudar proposições e outras matérias submetidas ao seu exame,
dando-lhes parecer, oferecendo-lhes Substitutivos e Emendas;
b) - promover estudos, pesquisas e investigações sobre problemas de
interesse público, relativos à sua competência;
c) - tomar a iniciativa da elaboração de preposição ligadas ao estudo
de tais problemas, ou decorrentes de indicação da Câmara ou de
dispositivos regimentais.
Artigo 69 - É da competência específica:
I - da Comissão de Constituição e Justiça:
a) - opinar sobre o aspecto constitucional, legal e regimental das
proposições, as quais não poderão tramitar na Câmara sem o seu
parecer, salvo nos casos expressamente previstos neste Regimento;
b) - oferecer a redação final aos projetos, exceto ao da lei
orçamentária e plano plurianual, bem como, quando for o caso, propor
a reabertura da discussão, nos termos regimentais;
c) - desincumbir de outras atribuições que lhe confere o Regimento;
II - da Comissão de Finanças e Orçamento:
a) - opinar sobre proposições referentes à matéria tributária, abertura
de créditos, empréstimos públicos, dívida pública e outras que, direta
ou indiretamente, alterem a despesa ou, a receita do município, ou,
acarretem responsabilidades para o Erário Municipal;
b) - opinar sobre a proposta orçamentária do Município, sugerindo ou
promovendo as modificações necessárias e sobre as Emendas que lhe
forem apresentadas;
c) – opinar sobre as proposições que fixarem a remuneração dos
funcionários e servidores municipais;
d) - elaborar a redação final do projeto de Lei Orçamentária;
e) - elaborar Projetos de Decreto Legislativo sobre os vencimentos do
Prefeito e do Vice-Prefeito;
f) - elaborar Projetos de resolução que disponha sobre a remuneração
dos Vereadores;
g) - elaborar Projetos de Decreto Legislativo e Projetos de Resolução
à vista do Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso, sobre as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara
respectivamente;
III - da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos:
a) - opinar sobre todas as proposições e matérias relativas ao cadastro
territorial do município e planos gerais e parciais de urbanização e
reurbanização, ao zoneamento, e ao uso e ocupação do solo.
b) - opinar sobre todas as proposições e matérias atinentes à realização
de obras e serviços públicos e ao seu uso e gozo, à venda, hipoteca,
permuta, ou a outorga de direito real de concessão de uso de bens
imóveis de propriedade do Município;
c) – opinar sobre todas as proposições e matérias relativas aos
serviços de utilidade pública, sejam ou não de concessão municipal, e
a planos habitacionais elaborados ou executados pelo Município, quer
diretamente, quer por intermédio de autarquias ou entidades
paraestatais;
d) – opinar sobre todas as proposições e matérias que digam respeito a
transportes, comunicações, turismo, indústria, comércio e agricultura,
mesmo que se relacionem com atividades privadas, mas sujeitas à
deliberação da Câmara;
IV - da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social:
a) - opinar sobre todas as proposições e matérias relativas à educação
e ao ensino, nas diferentes graus;
b) – opinar sobre todas as matérias que versem sobre diretrizes e base
da educação e reformas do Magistério Municipal;
c) – opinar sobre todas as proposições e matérias relativas à higiene, à
saúde pública e à assistência social;
d) – opinar sobre todas as proposições e matérias atinentes à
prestação, pelo Município, de assistência médico-hospitalar e de
serviços de pronto-socorro aos servidores ou à população;
e) – opinar sobre todas as proposições e matérias que digam respeito
às condições sanitárias de fabricação, beneficiamento ou
comercialização de produtos ou gêneros alimentícios;
f) – opinar sobre todas as matérias e proposições que versarem sobre a
profilaxia sanitária, em todos os seus aspectos;
g) – opinar sobre todas as proposições e matérias relativas ao conjunto
de conhecimentos tendentes a garantir a preservação da memória da
cidade no plano estético, paisagístico, de seu patrimônio histórico,
seus valores culturais e artísticos;
h) – opinar sobre todas as proposições que versarem sobre
denominação de próprios, vias e logradouros públicos, bem como as
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que versarem sobre a concessão de títulos honoríficos, outorga de
honrarias, prêmios ou homenagens a pessoas que reconhecidamente
tenham prestado serviços ao Município;
i) – opinar sobre todas as proposições e matérias relativas à educação
física escolar, ao esporte, à recreação, ao lazer e ao turismo.
Artigo 70 - É vedado às Comissões Permanentes, ao apreciarem a
posição ou qualquer matéria submetida a seu exame, opinar sobre
aspectos que não sejam de sua atribuição específica.
Artigo 71 - Concluindo qualquer Comissão com Parecer contrário ao
Projeto, deve o mesmo ser apreciado pelo Plenário em discussão e
votação única, e, somente quando rejeitado o parecer, prosseguirá sua
tramitação.
SEÇÃO III
DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Artigo 72 - As Comissões Temporárias poderão ser:
I - Comissões Especiais;
II - Comissões Especiais de Inquérito;
III - Comissões de Representação.
Artigo 73 - Comissões Especiais são aquelas que se destinam à
elaboração e apreciação de estudos sobre o Regimento Interno, a Lei
Orgânica e de problemas municipais e à tomada de posição da Câmara
em assuntos de reconhecida relevância.
§ 1º - As Comissões Especiais serão constituídas a requerimento
escrito e apresentado por qualquer Vereador, durante o Expediente,
discutível, e de alçada do Plenário.
§ 2º - O requerimento propondo a constituição de Comissão Especial
deverá indiciar necessariamente:
a) - a finalidade, devidamente fundamentada;
b) - o número de membros;
c) - o prazo de funcionamento, que não poderá ser superior a 90
(noventa) dias, mas poderá ser renovado por uma vez.
§ 3º - A Comissão Especial que não se instalar e iniciar seus trabalhos
dentro do prazo máximo de quinze dias estará automaticamente
extinta.
§ 4º - A Comissão devidamente instalada poderá, a critério de seus
membros, desenvolver seus trabalhos no período de recesso
parlamentar.
§ 5º - Ao Presidente da Câmara caberá indicar os Vereadores que
comporão a Comissão, assegurando-se, tanto quanto possível, a
representação proporcional partidária.
§ 6º - Será Presidente da Comissão Especial, o autor do requerimento
que a propôs.
§ 7º - Concluídos seus trabalhos, a Comissão Especial elaborará
parecer sobre a matéria, enviando-o à Presidência, que dará
conhecimento ao Plenário.
§ 8º - Sempre que a Comissão Especial julgar necessário
consubstanciar o resultado de seu trabalho numa proposição, fará a
apresentação em separado, constituindo seu parecer à respectiva
justificativa.
§ 9º - Se a Comissão Especial deixar de concluir seus trabalhos dentro
do prazo estabelecido, ficará automaticamente extinta, salvo se o
Plenário houver aprovado, em tempo hábil, prorrogação de seu prazo
de funcionamento, a requerimento de membro da Comissão,
formulada através de questão de ordem.
§ 10 - Só será admitido um pedido de prorrogação de prazo, não
podendo o prazo ser superior àquele fixado originariamente para
funcionamento da Comissão Especial.
§ 11 - Em hipótese alguma será objeto de deliberação, requerimento
propondo a constituição de Comissão Especial para tratar de assunto
de competência específica de qualquer Comissão Permanente.
Artigo 74 - A Câmara Municipal, tomando conhecimento de qualquer
ato do Prefeito, que possa configurar infração político administrativa,
nomeará, pela sua Mesa, Comissão Especial de Inquérito, para apurar
as faltas que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, deverão ser
apreciadas pelo Plenário.
§ 1º - O prazo estipulado no "caput" deste artigo não poderá ser
prorrogado.
§ 2º - Se o Plenário entender procedentes as acusações, determinará o
envio do apurado à Procuradoria Geral da Justiça, para as
providências; se não, determinará o arquivamento, publicando as
conclusões em ambas as decisões.
§ 3º - Recebida à denúncia contra o Prefeito pelo Tribunal de Justiça,
a Câmara decidirá sobre a designação de Procurador para assistente de
acusação.
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§ 4º - O Prefeito ficará suspenso de suas funções, com o recebimento
da denúncia pelo Tribunal de Justiça, que cessará se, em 180 (cento e
oitenta) dias não tiver concluído o julgamento.
Artigo 75 - As Comissões Especiais de Inquérito terão poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, e destinar-se-ão a
examinar irregularidades ou fato determinado que se inclua na
competência Municipal.
§ 1º - As Comissões Especiais do Inquérito serão criadas mediante
requerimento por escrito de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara, devendo ser expressa sua finalidade, e o prazo improrrogável
de duração, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias.
§ 2º - Os membros da Comissão serão os Vereadores que assinaram o
requerimento solicitando sua criação.
§ 3º - Os membros da Comissão reunir-se-ão nos primeiros quinze
dias da sua criação e elegerão um Presidente e um Relator, devendo
ser comunicado ao Presidente da Câmara o resultado desta eleição.
§ 4º - As Comissões Especiais de Inquérito poderão:
a) - proceder a vistorias e levantamentos nas repartições públicas
municipais da administração direta e indireta, onde terão livre
ingresso e permanência;
b) - requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a
prestação dos esclarecimentos necessários;
c) - transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali
realizando os atos que lhes competirem:
d) - determinar as diligências que reputarem necessárias;
e) - requerer a convocação de Vereadores, Secretários Municipais ou
Diretores equivalentes;
f) - tomar depoimento de quaisquer autoridades municipais, intimar
testemunhas e inquiri-las sob compromisso.
§ 5º - É fixado em 15 (quinze) dias o prazo para que os responsáveis
pelos órgãos do Município prestem as informações e encaminhem os
documentos requisitados pelas Comissões Especiais de Inquérito.
§ 6º - As conclusões da Comissão Especial de Inquérito serão
encaminhadas ao presidente da Câmara, que as submeterá ao Plenário
que, se entender necessário, as enviará a Procuradoria Geral de
Justiça, para que promova a responsabilidade civil e criminal de quem
de direito.
Artigo 76 - As Comissões de Representação têm por finalidade
representar a Câmara em atos externos de caráter social.
§ 1º - As Comissões de Representação serão constituídas por
deliberação do Presidente da Câmara ou a requerimento escrito, de
qualquer Vereador, apresentado durante o Expediente, e de alçada do
Plenário.
§ 2º - Os membros da Comissão de Representação serão designados
de imediato pelo Presidente da Câmara.
§ 3º - A Comissão de Representação, quando constituída a
requerimento, será sempre presidida pelo primeiro de seus signatários,
quando dela não faça parte o Presidente da Câmara ou o VicePresidente.
Artigo 77 - Aplicam-se às Comissões Especiais de Inquérito e de
Representação, no que couber, as disposições regimentais relativas às
Comissões Permanentes.
CAPÍTULO III
DO PLENÁRIO
Artigo 78 - Plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara,
constituído pela reunião dos Vereadores em exercício, em local, forma
e número estabelecidos neste Regimento.
§ 1º - O local é o recinto da sede.
§ 2º - A forma legal para deliberar é a Sessão regida pelos dispositivos
referentes às matérias estatuídas em Leis ou neste Regimento.
§ 3º - O número é o "quorum" determinado em Lei ou neste
Regimento, para a realização das Sessões e para as deliberações.
Artigo 79 - A discussão e a votação de matéria pelo Plenário,
constantes ou não da Ordem do Dia, só poderão ser efetuadas com a
presença da maioria absoluta dos membros da Câmara.
Artigo 80 - As deliberações do Plenário serão tomadas:
a) - por maioria simples;
b) - por maioria absoluta;
c) - por maioria qualificada.
§ 1º - A maioria simples é a que representa o maior resultado da
votação dos presentes na Sessão.
§ 2º - A maioria absoluta é a que compreende mais da metade do
número dos Vereadores componentes da Câmara.
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§ 3º - A maioria qualificada é a que atinge ou ultrapassa a dois terços
dos Vereadores componentes da Câmara.
§ 4º - Salvo disposição em contrário, as deliberações serão tomadas
por maioria simples de votos.
Artigo 81 - O Vereador que tiver interesse pessoal na deliberação não
poderá votar, sob pena de nulidade da votação, se o seu voto for
decisivo.
TÍTULO III
DOS VEREADORES
CAPÍTULO I
DA POSSE
Artigo 82 - Os Vereadores empossar-se-ão pela sua presença à Sessão
Solene de Instalação da Câmara em cada legislatura, na forma deste
Regimento.
Parágrafo Único - Os Vereadores que não comparecerem à Sessão
Solene de Instalação, bem como os suplentes posteriormente
convocados, serão empossados perante o Presidente, apresentando o
respectivo diploma e prestando compromisso regimental no decorrer
de Sessão Ordinária ou Extraordinária seguintes.
CAPÍTULO II
DOS DEVERES DOS VEREADORES
Artigo 83 - São deveres dos Vereadores:
a) - comparecer à hora regimental, nos dias designados, para a
abertura das Sessões;
b) - votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara, salvo
quando tiver, ele próprio ou parente afim ou consangüíneo, até o
terceiro grau, inclusive, interesse manifesto na deliberação, sob pena
de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo;
c) - desempenhar-se dos encargos que lhe forem cometidos, salvo
motivo justo alegado perante o Presidente, à Mesa ou a Câmara,
conforme o caso;
d) - comparecer às reuniões das Comissões Permanentes, Especiais e
Especiais de Inquérito, das quais seja integrante, prestando a
informações e emitindo pareceres nos processos a ele destruídos, com
a observância dos prazos regimentais;
e) - propor à Câmara todas as medidas que julgar convenientes aos
interesses do Município e a segurança e bem-estar dos munícipes,
bem como impugnar as que lhe pareçam contrárias ao interesse
público;
f) - comparecer decentemente trajado às Sessões, com paletó e de
gravata, especialmente nas Sessões Solenes;
g) - comportar-se em Plenário com respeito, não conversando em tom
que perturbe os trabalhos;
h) - residir no Município de Diamantino.
Artigo 84 - O Vereador não poderá desde a diplomação:
a) - firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, ou empresa
concessionária de serviço público, de âmbito municipal, salvo quando
obedeça a cláusulas uniformes;
b) - ocupar cargo ou função de que seja demissível "ad nutum" nas
entidades referidas na letra "a";
c) - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades a
que se refere à letra "a";
d) - ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo estadual,
federal ou municipal.
Artigo 85 - Para subvencionar viagem de Vereador, quando no
interesse da Câmara ou a serviço do Município, haverá designação
pelo presidente, e a concessão de licença pela Câmara.
Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica as viagens do
Presidente, que não necessitam de autorização do Plenário.
CAPÍTULO III
DAS FALTAS E DAS LICENÇAS
Artigo 86 - Será atribuída falta ao Vereador que não assinar a ficha de
presença e não participar das votações, salvo motivo justo.
§ 1º - Caso a Sessão seja encerrada antes da Ordem do Dia, ou não se
realize por falta de "quorum", será considerado presente o Vereador
que assinar a ficha de presença e responder a pelo menos uma
chamada para verificação de número.
§ 2º - Para efeito de justificação de faltas, consideram-se motivos
justos: nojo e gala, bem como o desempenho de missões oficiais da
Câmara.
§ 3º - A justificativa das faltas far-se-á por requerimento
fundamentado ao Presidente da Câmara, que o decidirá.
Artigo 87 - O Vereador poderá licenciar-se somente:
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a) - por moléstias devidamente comprovadas, ou por licença gestante;
b) - para desempenhar missão de caráter transitório;
c) - para tratar de interesse particular por prazo determinado, nunca
inferior a 30 (trinta) dias, ou superior a 120(cento e vinte) dias por
legislatura, não podendo reassumir o mandato antes de seu término.
§ 1º - A licença depende de requerimento fundamentado, lido na
primeira sessão ordinária ou extraordinária, após o seu recebimento,
durante a Ordem do Dia.
§ 2º - Nos casos das letras "a" e "c", a licença se fará através de
requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, que após dar
conhecimento ao Plenário, o decidirá.
§ 3º - No caso da letra "b", a licença se fará através de requerimento
escrito, submetido à deliberação do Plenário, podendo o Vereador
licenciado reassumir após cumprir a missão.
Artigo 88 - Quanto às hipóteses de licenças previstas pelas letras "a" e
"c" do artigo anterior, serão observados os seguintes princípios:
I - no caso da letra "a", a licença será por tempo determinado, nunca
inferior a 15 (quinze) dias, devendo o requerimento, instruído por
atestado firmado por médico estranho à Câmara;
II - no caso da letra "c" a licença será por prazo determinado, nunca
inferior a trinta dias ou superior a cento e vinte dias;
III - em ambos os casos é expressamente vedada à reassunção do
Vereador antes do término da licença.
Artigo 89 - Encontrando-se o Vereador impossibilitado física ou
mentalmente, de subscrever comunicação de licença, para tratamento
de saúde, caberá ao Presidente da Câmara declará-lo licenciado,
mediante comunicação escrita do líder da Bancada, devidamente
instruída com atestado médico.
Artigo 90 - É facultado ao Vereador prorrogar seu tempo de licença
por meio de novo pedido.
Artigo 91 - O Vereador investido no cargo de confiança será
considerado licenciado nos termos deste Regimento.
Parágrafo Único - Na hipótese do presente artigo, o vereador deverá
dar ciência imediata e por escrito ao Presidente da Câmara.
Artigo 92 - Aprovada a licença, o Presidente convocará,
imediatamente, o respectivo suplente, desde que o afastamento seja
superior a 30 (trinta) dias.
§ 1º - Os Suplentes, quando convocados, deverão tomar posse no
prazo de quinze dias da data do recebimento da convocação, por
ofício protocolado.
§ 2º - A recusa do suplente quando convocado para tomar posse,
importa em renúncia tácita do mandato, devendo o Presidente, após o
decurso do prazo estipulado no parágrafo anterior, declarar extinto o
mandato e convocar o próximo suplente.
§ 3º - O suplente de Vereador, para licenciar-se, precisa antes assumir
e estar no exercício do cargo.
Artigo 93 - Para fins de remuneração, o Vereador licenciado por
moléstia comprovada ou por licença gestante receberá o seu subsídio,
mas no caso de tratar de interesse particular, nada receberá.
CAPÍTULO IV
DA REMUNERAÇÃO
Artigo 94 - A remuneração será estabelecida, mediante Lei, no final
de cada legislatura, para vigorar na seguinte.
§ 1º - É vedado o pagamento de qualquer outra vantagem pecuniária
em razão do mandato, inclusive ajuda de custo, representação e
gratificação.
§ 2º - Durante a legislatura poderá ser alterada a remuneração, para
aplicação da correção monetária, na conformidade da Lei que a
instituiu.
Artigo 95 - A Comissão de Finanças e Orçamento proporá Projeto de
Lei fixando as bases da remuneração dos membros da Câmara, para a
legislatura seguinte.
Parágrafo Único - Se a Comissão de Finanças e Orçamento não
apresentar o referido projeto em prazo necessário para a votação, a
Mesa o fará, obrigatoriamente, na Ordem do Dia da primeira Sessão
Ordinária ou Extraordinária que se realizar.
Artigo 96 - As Comissões de Constituição e Justiça e Finanças e
Orçamento terão o prazo improrrogável de 07 (sete) dias cada, para
emitir parecer sobre substitutivos ou emendas eventualmente
oferecidos ao projeto.
Artigo 97 - Se o Projeto de Lei não for aprovado, será arquivado e
prevalecerá para a legislatura seguinte, a remuneração vigente na
mesma legislatura.
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Artigo 98 - Em hipótese nenhuma a remuneração fixada para a
legislatura subseqüente poderá sofrer alteração após promulgação da
Lei que a fixou, salvo a aplicação da correção monetária, se prevista.
Artigo 99 - A remuneração dos Vereadores não ultrapassará, em seu
total, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo
Prefeito.
CAPÍTULO V
DA EXTINÇÃO E CASSAÇÃO DO MANDATO
Artigo 100 - Perderá o mandato o Vereador e assim será declarado
pelo Presidente da Câmara:
I - ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação ou suspensão
dos direitos políticos ou condenação transitada em julgamento por
crime funcional ou eleitora;
II - deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara,
dentro do prazo de 10(dez) dias;
III - deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte
das Sessões Ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela
Câmara Municipal;
IV - incidir nos impedimentos para o exercício do mandato,
estabelecidos em lei e não se desincompatibilizar até a posse e, nos
casos supervenientes, no prazo fixado em lei ou pela Câmara;
V - tiver cassado o diploma ou mandato, por decisão da Justiça
Eleitoral.
Artigo 101 - A Câmara poderá cassar o mandato do Vereador,
quando:
I - utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de
improbidade administrativa;
II - fixar residências fora do Município;
III - proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara, ou
faltar com o decoro na sua conduta pública;
IV - proceder de modo atentatório às instituições vigentes.
Parágrafo Único - Considerar-se-á também incompatível com o
decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao
Vereador, ou percepção, no exercício do mandato, de vantagens
ilícitas ou imorais.
Artigo 102 - Nas hipóteses previstas no artigo anterior, o processo de
cassação obedecerá ao rito estabelecido na legislação vigente,
iniciando-se:
a) - por denúncia escrita da infração, feita por qualquer Vereador;
b) - por ato da Mesa, "ex-officio".
§ 1º - Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a
denúncia e de integrar a Comissão Processante, podendo, todavia,
praticar todos os atos de acusação.
§ 2º - Se denunciante for Presidente da Câmara, passará a Presidência
ao substituto legal, para os atos do processo e só votará se necessário
para completar o "quorum" de julgamento.
Artigo 103 - Se a denúncia for recebida pela maioria qualificada dos
membros da Câmara, a Mesa poderá afastar-se de suas funções o
Vereador acusado, convocado o respectivo suplente, até o julgamento
final.
Parágrafo Único - O suplente convocado não intervirá nem votará nos
atos do processo do substituído.
Artigo 104 - Considerar-se-á cassado o mandato do Vereador quando,
pelo voto mínimo de dois terços dos membros da Câmara, for
declarado incurso em qualquer das infrações especificadas na
denúncia.
Parágrafo Único - Todas as votações relativas ao processo de cassação
serão feitas abertas e nominalmente, devendo os resultados ser
proclamados imediatamente pelo Presidente e, obrigatoriamente,
consignados em Ata.
Artigo 105 - Cassado o mandato do Vereador, a Mesa expedirá a
respectiva Resolução.
Artigo 106 - Ocorrido e comprovado o ato ou fato extintivo, o
Presidente, na primeira Sessão, comunicará ao Plenário e fará constar
da ata a declaração da extinção do mandato.
Parágrafo Único - O Presidente que deixar de declarar a extinção
ficará sujeito às sanções de perda do cargo e proibição de nova eleição
para cargo da Mesa durante a legislatura.
Artigo 107 - A renúncia de Vereador far-se-á por ofício, dirigido à
Câmara, reputando-se aberta a vaga, independentemente de votação,
desde que, seja lido em sessão pública e conste da Ata.
CAPÍTULO VI
DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO
Artigo 108 - Dar-se-á suspensão do exercício do cargo de Vereador:
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I - por incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição;
I - por condenação criminal que impuser pena de privação de
liberdade e enquanto durarem seus efeitos.
Artigo 109 - A substituição do titular suspenso do exercício do
mandato, pelo respectivo suplente, dar-se-á até ao final da suspensão.
CAPÍTULO VII
DOS LÍDERES E VICE-LÍDERES
Artigo 110 - Líder é o porta-voz de uma representação partidária e o
intermédio autorizado entre ela e os órgãos da Câmara.
§ 1º - Cada representação partidária deverá indicar à Mesa, em
Plenário, por escrito, dentro de 15 (quinze) dias, contados do início da
1ª Sessão Legislativa Ordinária, os respectivos Líderes e ViceLíderes.
§ 2º - Enquanto não for feita a indicação prevista no parágrafo
anterior, a Mesa considerará como Líder e Vice-Líder os Vereadores
mais votados, respectivamente.
§ 3º - Os Líderes serão substituídos em suas faltas, licenças ou
impedimentos, pelos Vice-Líderes.
§ 4º - Sempre que houver alteração nas lideranças e vice-lideranças,
deverá ser feita à devida comunicação à Mesa.
Artigo 111 - É de competência do Líder, além de outras atribuições
que lhe são conferidas por este Regimento, a indicação de Vereadores
de sua Bancada para integrar Comissões Permanentes.
Artigo 112 - É facultado aos Líderes, em caráter excepcional, e a
critério da Presidência, em qualquer momento da Sessão, salvo
quando se estiver procedendo à votação, ou houver orador na Tribuna,
usar da palavra para tratar de assunto que, por sua relevância e
urgência, interesse ao conhecimento da Câmara, no prazo máximo e
improrrogável de 10 (dez) minutos, sem apartes.
Artigo 113 - Poderá o Líder Partidário usar o tempo de que dispõe o
seu liderado no Expediente, quando este, inscrito a falar, não estiver
presente.
Artigo 114 - Sempre que o Prefeito, através de Ofício dirigido à Mesa,
indicar Vereador para intérprete de seu pensamento junto à Câmara,
este gozará de todas as prerrogativas concedidas aos Líderes e ViceLíderes.
Artigo 115 - A reunião de Líderes, para tratar de assunto de interesse
geral, realizar-se-á por proposta de qualquer deles ou por iniciativa do
Presidente da Câmara.
TÍTULO IV
DAS SESSÕES
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
SEÇÃO I
DAS ESPÉCIES DE SESSÃO E DE SUA ABERTURA
Artigo 116 - As Sessões da Câmara serão:
1 - Solenes;
2 - Ordinárias;
3 - Extraordinárias.
4 - Itinerantes
Parágrafo Único - As sessões serão públicas, salvo deliberação em
contrário, tomada pela maioria qualificada da Câmara, quando ocorrer
motivo relevante.
Artigo 117 - As sessões da Câmara serão abertas após a constatação,
através de chamada, ao necessário "quorum" regimental.
Parágrafo Único - Inexistindo número legal na primeira chamada,
proceder-se-á, dentro de quinze minutos, a uma segunda chamada;
persistindo a falta de "quorum" o Presidente mandará lavrar "Termo"
onde conste o nome dos Vereadores que responderam as chamadas,
ou uma delas.
Artigo 118 - A verificação de presença, em Sessão Plenária, cujo
prosseguimento dependa de "quorum", poderá ocorrer em qualquer
fase da mesma, a requerimento verbal de Vereador, cuja decisão será
de alçada do Presidente da Câmara, ou por iniciativa do Presidente, e
sempre será feita nominalmente constando da Ata o nome dos
ausentes.
Parágrafo Único - Toda chamada dos Vereadores será pela ordem
alfabética de seus nomes, sendo dispensados, nesta e em outra
ocasiões, os seus respectivos títulos.
Artigo 119 - Declarada aberta a Sessão, o Presidente proferirá as
seguintes palavras: "sob a proteção de Deus, declaro abertos nossos
trabalhos".
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Artigo 120 - Excetuadas as Solenes, as Sessões da Câmara terão a
duração máxima de 05 (cinco) horas, podendo ser prorrogadas a
requerimento verbal de Vereador, aprovado pelo Plenário.
Artigo 121 - Durante as Sessões, somente os Vereadores poderão
permanecer no Plenário, na parte que lhes é reservada.
§ 1º - A critério do Presidente, serão convocados os funcionários da
Secretaria Administrativa, necessários ao andamento dos trabalhos e
que permanecerão no local reservado aos Vereadores.
§ 2º - A convite da Presidência, por iniciativa própria ou sugestão de
qualquer Vereador, poderão assistir os trabalhos no Plenário,
autoridades Federais, Estaduais ou Municipais, personalidades
homenageadas, visitas ilustres e representantes credenciadas da
imprensa em geral, que terão lugar reservado para esse fim, junto aos
Vereadores.
§ 3º - Os visitantes recebidos no Plenário, em dias de sessão, poderão
fazer uso da palavra para agradecer a saudação que lhes foi feita pelo
Legislativo.
§ 4º - Nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias, os períodos de tempo
gastos em recepções e homenagens serão descontados.
SEÇÃO II
DO USO DA PALAVRA
Artigo 122 - Durante as Sessões, o Vereador só poderá falar para:
a) - versar assunto de sua livre escolha no Pequeno Expediente;
b) - discutir matéria em debate;
c) - apartear;
d) - encaminhar votação;
e) - declarar ou justificar voto;
f) - levantar questão de ordem;
g) - apresentar, reiterar ou discutir requerimentos;
h) - apresentar, reiterar ou discutir indicações.
Artigo 123 - O uso da palavra será regulado pelas normas seguintes:
a) - o orador deverá falar da tribuna, a menos que o Presidente permita
o contrário;
b) - ao falar no Plenário, o Vereador deverá fazer uso do microfone;
c) - a nenhum Vereador será permitido falar sem pedir a palavra e sem
que o Presidente a conceda, e somente após a concessão, seu
pronunciamento poderá constar da Ata dos trabalhos;
d) - a não ser através de aparte, nenhum Vereador poderá interromper
o orador que estiver na tribuna, assim considerado o Vereador ao qual
o Presidente já tenha dado a palavra;
e) - se o Vereador pretender falar sem que lhe tenha sido dada à
palavra, ou permanecer na tribuna além do tempo que lhe é
concedido, o Presidente adverti-lo-á a sentar-se.
f) - se, apesar da advertência e do convite, o Vereador insistir em
falar, o Presidente dará seu discurso por encerrado.
g) - sempre que o Presidente der por terminado em discurso, este
deixará de fazer parte da ata e os microfones serão desligados;
h) - se o Vereador ainda insistir em falar e em perturbar a ordem ou o
andamento regimental da Sessão, o Presidente convidá-lo-á a retirarse do Plenário;
i) - qualquer Vereador, ao falar, dirigirá a palavra ao Presidente ou aos
Vereadores em geral;
j) - referindo-se em discurso a outro Vereador, o orador deverá
preceder seu nome de "Senhor" ou de "Vereador";
l) - dirigindo a qualquer de seus pares, o Vereador dar-lhe-á o
tratamento de "Excelência", de "Nobre Colega" ou de "Nobre
Vereador";
m) - nenhum Vereador poderá referir-se a seus pares e de modo geral,
a qualquer representante do poder público, de forma descortês ou
injuriosa.
SEÇÃO III
DA SUSPENSÃO E DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO
Artigo 124 - A Sessão poderá ser suspensa:
a) - para preservação da ordem;
b) - para permitir, quando for o caso, que a Comissão possa exarar
parecer escrito;
c) - por solicitação de Líder de Bancada;
d) - para recepcionar visitantes ilustres.
§ 1º - A suspensão da Sessão, no caso da alínea "c", não poderá
exceder de quinze minutos, e nem ser renovada, a pedido do mesmo
Líder, durante a mesma Sessão.
§ 2º - O tempo de suspensão não será computado na duração da
Sessão.
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Artigo 125 - A Sessão será encerrada antes da hora regimental nos
seguintes casos:
a) - por falta de "quorum" regimental para o prosseguimento dos
trabalhos;
b) - em caráter excepcional, por motivo de luto nacional, pelo
falecimento de autoridade ou alta personalidade, ou por grande
calamidade pública em qualquer fase dos trabalhos, mediante
deliberação do Plenário, em requerimento subscrito, no mínimo, por
um terço dos Vereadores;
c) - tumulto grave.
SEÇÃO IV
DA PRORROGAÇÃO DAS SESSÕES
Artigo 126 - As Sessões, a requerimento verbal de Vereador, e
mediante deliberação do Plenário, poderão ser prorrogadas por tempo
determinado, não inferior à uma hora, nem superior a cinco,
ressalvado o disposto no parágrafo 2º deste artigo.
§ 1º - Dentro dos limites estabelecidos no presente artigo, admitir o
fracionamento de horas nas prorrogações, somente de trinta em trinta
minutos.
§ 2º - Só se permitirá requerimento de prorrogação por tempo inferior
a sessenta minutos quando o tempo a decorrer entre o término previsto
da Sessão em curso e às seis horas do dia imediato ao início da mesma
for inferior à uma hora, devendo o requerimento, nesta hipótese,
solicitar obrigatoriamente, a prorrogação pelo total de minutos que
faltarem para atingir aquele limite.
Artigo 127 - Os requerimentos de prorrogação serão verbais, não se
admitindo discussão, encaminhamento de votação ou justificativa de
voto.
§ 1º - Os requerimentos de prorrogação deverão ser apresentados nos
últimos vinte minutos que antecederem ao término do prazo.
§ 2º - O Presidente receberá o requerimento de prorrogação e o
colocará imediatamente em votação, interrompendo, se for o caso, o
orador que estiver na tribuna.
§ 3º - O orador interrompido, por força do disposto no parágrafo
anterior, não perderá sua vez de falar, e terá o tempo necessário à
votação acrescido ao seu prazo regimental de uso da palavra.
§ 4º - Não poderá ser renovado novo pedido de prorrogação, na
mesma Sessão.
Artigo 128 - Nenhuma Sessão Plenária poderá ir além das seis horas
do dia subseqüente ao que iniciou a Sessão, salvo as Sessões Solenes.
SEÇÃO V
DAS ATAS
Artigo 129 - De cada Sessão da Câmara, lavrar-se-á Ata dos trabalhos,
contendo, resumidamente, os assuntos tratados, a fim de ser submetida
ao Plenário.
§ 1º - As proposições e documentos apresentados em Sessão serão
indicados apenas com a declaração do objeto a que se referirem
números e autores, respectivos, salvo requerimento de qualquer
Vereador, verbal, de transcrição integral da matéria em Ata, aprovado
pela Câmara.
§ 2º - A transição de declaração de voto, feita por escrito e em termos
concisos e regimentais, deve ser requerida verbalmente ao Presidente.
§ 3º - A Ata da Sessão anterior será submetida ao Plenário, para
apreciação, na Sessão Ordinária subseqüente.
§ 4º - A Ata será redigida pela Secretaria Administrativa, na forma
estabelecida neste artigo, e será colocada à disposição dos Vereadores
durante os períodos de expediente da Secretaria Administrativa, nas
sextas e segundas-feiras, dispensando-se, assim, sua leitura na Sessão
em que a mesma deva ser apreciada.
§ 5º - As Atas das Sessões Extraordinárias e Solenes serão, segundo
determinação do Presidente, colocadas à disposição dos Vereadores
na Secretaria Administrativa e submetidas ao Plenário.
§ 6º - Cada Vereador poderá falar uma só vez sobre a Ata para pedir
sua retificação ou impugná-la, durante 05 (cinco) minutos, sem aparte.
§ 7º - Feita a impugnação ou solicitada à retificação da Ata, o Plenário
deliberará a respeito; aceita a impugnação, será lavrada nova Ata;
aprovada a retificação, a mesma será incluída na Ata da Sessão em
que ocorrer a sua votação.
§ 8º - A Ata será submetida à apreciação do Plenário no início da
Sessão, antes da Ordem do Dia ou da Tribuna Livre, se for o caso.
§ 9º - Aprovada a Ata, esta será assinada pelo Presidente e pelo
Secretário.
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Artigo 130 - A Ata da última Sessão de cada legislatura será redigida,
lida e submetida à aprovação, com qualquer número, antes de
encerrar-se a Sessão.
CAPÍTULO II
DAS SESSÕES ORDINÁRIAS
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 131 - As Sessões Ordinárias, que terão a duração de cinco
horas, realizar-se-ão semanalmente, às segundas-feiras, com início às
19h00min (dezenove) horas, desde que presentes, para sua abertura,
no mínimo a maioria absoluta de seus membros.
Parágrafo Único - Ocorrendo feriado ou ponto facultativo federal,
estadual ou municipal, a Sessão realizar-se-á no primeiro dia útil
imediato.
Artigo 132 - As Sessões Ordinárias compor-se-ão de quatro partes:
a) - Tribuna Livre;
b) - Expediente;
c) - Ordem do Dia;
d - Pequeno Expediente;
Artigo 133 - Independentemente de convocação, a Sessão Legislativa
anual desenvolve-se de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto
a 22 de dezembro.
SEÇÃO II
DA TRIBUNA LIVRE
Artigo 134 - Para ter acesso à Tribuna Livre, a pessoa interessada fará
sua inscrição prévia na Secretária Administrativa da Câmara.
§ 1º - O uso da palavra na Tribuna Livre não excederá 15 (quinze)
minutos, sendo permitido ao Vereador apartear ou solicitar
esclarecimentos.
§ 2º - Em cada Sessão Ordinária a Tribuna Livre somente será
facultada a uma pessoa inscrita, obedecido ao critério alternativo.
Artigo 135 - A pessoa interessada no acesso à Tribuna Livre atenderá
as seguintes exigências:
I - comprovar ser eleitor no Município de Diamantino;
II - fazer sua inscrição em livro próprio, na Secretaria Administrativa
da Câmara;
III - indicar, no ato da inscrição, com clareza e objetividade, a matéria
a ser exposta.
Artigo 136 - O inscrito será notificado, pela Secretaria Administrativa
da Câmara, por ofício, entregue mediante protocolo, da data em que
poderá comparecer à Tribuna Livre, obedecida, rigorosamente, a
ordem de inscrição no livro próprio.
Parágrafo Único - No caso de ausência, a inscrição será cancelada. Se
desejar, só mediante nova inscrição é que a pessoa voltará a ter direito
de usar a Tribuna Livre.
Artigo 137 - A Mesa da Câmara poderá indeferir a inscrição quando:
I - a matéria a ser exposta, não se relacionar diretamente com as
atividades administrativas, sócio-econômicas, políticas, sindicais,
culturais e assistenciais do Município de Diamantino;
II - a matéria a ser exposta tiver conteúdo que contrarie os princípios
constitucionais do país, ou versar sobre questão exclusivamente
pessoal.
Parágrafo Único - A decisão da Mesa é irrecorrível.
Artigo 138 - O orador usará da palavra em termos respeitáveis e
compatíveis com a dignidade da Câmara, obedecendo às restrições
impostas pelo Presidente.
§ 1º - O Presidente deverá cassar a palavra do orador que persistir em
se expressar com linguagem imprópria, cometendo abuso ou
desrespeitando a Câmara, seus Vereadores e funcionários, ou as
autoridades constituídas, não lhe cabendo nenhuma ação contra a
decisão do Presidente.
§ 2º - A exposição do orador poderá ser entregue à Mesa, por escrito,
para efeito de encaminhamento a quem de direito ou para sua
transcrição na Ata dos trabalhos, a critério do Presidente.
Artigo 139 - O Vereador poderá fazer uso da palavra, após a
exposição do Orador inscrito, pelo prazo de cinco minutos, sem
apartes.
Artigo 140 - Deverá ser enviado aos Vereadores, juntamente com a
Ordem do Dias, cópia da inscrição da pessoa que fará uso da Tribuna
Livre, na Sessão correspondente.
SEÇÃO III
DO EXPEDIENTE
Artigo 141 - O Expediente, que terá a duração improrrogável de duas
horas e se destina à leitura de matérias oriundas do Executivo ou de
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outras origens, à apresentação de proposições pelos Vereadores, para
conhecimento, encaminhamento ou deliberação do Plenário.
Artigo 142 - O Presidente determinará ao Secretário, a leitura da
matéria do Expediente, para conhecimento ou deliberação do Plenário,
obedecendo a seguinte ordem:
I - leitura resumida dos projetos que deram entrada na Secretaria
Administrativa, para ciências dos Vereadores e encaminhamento às
Comissões;
II - leitura, discussão e votação de requerimentos de urgência especial,
apresentados por Vereador, a projetos já lidos em Plenário;
III - leitura dos documentos recebidos do executivo;
IV - leitura, discussão e votação das expedientes recebidos dos
Vereadores;
V - leitura do expediente recebido de diversos.
§ 1º - Quando das proposições, obedecer-se-á a seguinte ordem:
a) - requerimentos;
b) - indicações.
§ 2º - Dos documentos apresentados no Expediente, serão fornecidas
cópias, quando solicitadas pelos interessados.
Artigo 143 - As matérias dos Vereadores a serem deliberadas no
Expediente, serão encaminhadas à Câmara, até 08 (oito) horas antes
da hora fixada para o início da Sessão. Recebidas pelo Diretor Geral
da Secretaria Administrativa, este determinará o competente
protocolo. Durante a Sessão, poderão ser entregues ao Presidente os
requerimentos referentes a pesar.
Artigo 144 - Após a leitura e deliberação sobre as matérias em pauta,
os Vereadores poderão apresentar requerimentos e indicações verbais.
Parágrafo Único - Após apresentar o requerimento ou indicação
verbal, o Vereador fornecerá ao Diretor Geral, resumo da matéria, por
escrito.
Artigo 145 - Ao esgotar-se o prazo improrrogável de duas horas
destinado ao Expediente, estando em discussão determinada matéria, a
discussão continuará até a decisão final, quando o Expediente,
automaticamente estará encerrado.
Artigo 146 - Terminada a leitura, encaminhamento, discussão ou
votação das matérias do expediente, ou esgotado o seu prazo,
ressalvado o disposto no artigo anterior, o Presidente anunciará a
Ordem do Dia.
SEÇÃO IV
DA ORDEM DO DIA
Artigo 147 - A Ordem do Dia destina-se a discussão e votação dos
projetos, cujos requerimentos de urgência especial tenham sido
aprovados, e os dela constantes.
Artigo 148 - A ordem do Dia será organizada pelo Presidente da
Câmara, e a matéria dela constante será assim distribuída:
I - Vetos;
II - Projetos em Urgência Simples;
III - Segunda discussão ou segundo turno;
IV - Primeira discussão ou primeiro turno;
V - Discussão Única:
a) - de projetos;
b) - de pareceres;
c) - de recursos.
§ 1º - Dentro de cada fase de discussão, será obedecida na elaboração
da pauta a seguinte ordem distributiva:
I - projetos de emendas à Lei Orgânica;
II - projetos de Lei Complementar;
III - projetos de Lei Ordinária;
IV - projetos de Resolução;
V - projetos de Decreto Legislativo.
§ 2º - Quanto ao estágio de tramitação das proposições, será a
seguinte a ordem distribuía a ser obedecida na elaboração da pauta.
I - votação adiada;
II - votação;
III - continuação de discussão;
IV - discussão adiada.
§ 3º - Respeitada a fase de discussão e o estágio de tramitação, os
projetos com prazos de apreciação estabelecidos por Lei, figurarão em
pauta na ordem crescente dos respectivos prazos.
§ 4º - As pautas das Sessões Ordinárias só poderão ser organizadas
com proposições que contém pareceres das Comissões Permanentes,
salvo as disposições específicas deste Regimento.
Artigo 149 - A Ordem do Dia, estabelecida nos termos do artigo
anterior só poderá ser interrompida ou alterada:
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I - para comunicação de licença do Vereador;
II - para a posse de Vereador ou Suplente;
III - em caso de inclusão de projeto na pauta em regime de urgência
especial;
IV - em caso de inversão de pauta;
V - em caso de retirada da proposição da pauta.
Artigo 150 - As proposições constantes da Ordem do Dia poderão ser
objeto de:
I - preferência para votação;
II - adiamento;
III - retirada de pauta.
Artigo 151 - Se ocorrer o encerramento da Sessão, com projeto a que
se tenha concedido inversão ainda em debate, figurará ele como
primeiro item da Ordem do Dia da Sessão Ordinária seguinte, após os
vetos que eventualmente sejam incluídos.
SUBSEÇÃO I
DA URGÊNCIA SIMPLES
Artigo 152 - Os projetos cujas urgências simples tenham sido
concedidas pelo Plenário, figurarão na pauta da Ordem do Dia na
Sessão Ordinária subseqüente, pela ordem de votação dos respectivos
requerimentos.
§ 1º - A urgência simples prevalecerá somente para a Sessão Ordinária
subseqüente àquela em que tenha sido concedida, devendo figurar
como primeiro item da Ordem do Dia da Sessão Ordinária seguinte,
após os vetos que eventualmente sejam incluídos.
§ 2º - Aprovada a urgência simples, as Comissões deverão
obrigatoriamente se manifestar até a Sessão Ordinária subseqüente a
que foi concedida.
Artigo 153 - Os requerimentos que solicitem inclusão de projeto na
pauta da Ordem do Dia, em regime de urgência simples, serão escritos
e apresentados à Mesa durante o Expediente, por qualquer Vereador.
§ 1º - No inicio de Expediente o Presidente deverá submeter à votação
do Plenário, todos os requerimentos a que se refere este artigo.
§ 2º - Os requerimentos de inclusão de projeto na pauta, em regime de
urgência simples, serão votados sem discussão, pelo processo
nominal, não se admitindo encaminhamento de votação, nem
declaração de voto, sendo considerados aprovados se obtiverem a
maioria absoluta de votos.
§ 3º - Os requerimentos que solicitem inclusão de projetos na pauta,
em regime de urgência simples, ficarão prejudicados se não forem
votados até o término do Expediente.
Artigo 154 - Não se admitindo requerimentos que visem renovar
pedido de urgência simples ou especial, na mesma Sessão Ordinária.
SUBSEÇÃO II
DA URGÊNCIA ESPECIAL
Artigo 155 - A urgência é a dispensa de exigências regimentais, salvo
a de número legal e pareceres, para que determinado projeto, já lido
em Plenário, seja imediatamente considerado pelo Plenário até seu
final.
§ 1º - A concessão da Urgência Especial dependerá de apresentação
de requerimento escrito, no início ou durante o Expediente da Sessão,
e exige para sua aprovação "quorum" qualificado.
§ 2º - Concedida à urgência para projetos, que não contém pareceres,
as Comissões competentes reunir-se-ão, em conjunto ou
separadamente, para oferecê-los, por escrito.
§ 3º - Nas ausências ou impedimentos de membros das Comissões, o
Presidente designará os substitutos.
§ 4º - Somente será considerada sob o regime de urgência especial a
matéria que, examinada objetivamente, evidencie necessidade
premente e atual, de tal sorte que não sendo tratada desde logo, resulte
em prejuízo, perdendo a sua oportunidade ou aplicação.
§ 5º - Aprovado o requerimento de urgência especial, no Expediente,
entrará a matéria respectiva em discussão e votação na mesma Sessão,
em primeiro lugar, na Ordem do Dia.
§ 6º - O requerimento de urgência especial poderá sofrer discussão,
sobre os motivos que justifiquem a medida ou a sua improcedência. O
autor do requerimento terá preferência no uso da palavra.
Artigo 156 - O regime de urgência especial, para qualquer projeto, só
valerá na Sessão em que o mesmo tenha sido requerido e aprovado.
SUBSEÇÃO III
DA PREFERÊNCIA
Artigo 157 - Se houver uma ou mais proposições constituindo
processos distintos, anexadas à proposição que se encontra em pauta a
preferência para votação de uma delas, dar-se-á mediante
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requerimento verbal ou escrito de qualquer Vereador, com
assentimento do Plenário.
§ 1º - O requerimento de preferência será votado sem discussão, não
se admitindo encaminhamento de votação nem declaração de voto.
§ 2º - Votada uma proposição, todas as demais que tratem do mesmo
assunto, ainda que a ela não anexadas, serão consideradas
prejudicadas e remetidas ao arquivo.
SUBSEÇÃO IV
DO ADIAMENTO
Artigo 158 - O adiamento da discussão ou votação de proposição
poderá, com as ressalvas deste Regimento, ser formulado em qualquer
fase de sua apreciação em Plenário, através de requerimento verbal ou
escrito de qualquer Vereador, devendo especificar a finalidade e o
número de sessões do adiamento proposto.
§ 1º - O requerimento de adiamento é prejudicial à continuação da
discussão ou votação da matéria a que se refira, até que o Plenário
sobre o mesmo delibere.
§ 2º - Quando houver orador na Tribuna discutindo a matéria, ou
encaminhamento sua votação, o requerimento de adiamento só por ele
poderá ser proposto.
§ 3º - Apresentado um requerimento de adiamento, outros poderão ser
formulados, antes de se proceder à votação, que se fará rigorosamente
pela ordem de apresentação dos requerimentos, não se admitindo,
neste caso, pedidos de preferência.
§ 4º - O adiamento da votação de qualquer matéria será admitido,
desde que não tenha sido votada nenhuma peça do processo.
§ 5º - A aprovação de um requerimento de adiamento prejudica os
demais.
§ 6º - Rejeitados todos os requerimentos formulados, não se
admitirão, na mesma Sessão, novos pedidos de adiamento com a
mesma finalidade.
§ 7º - Não serão admitidos pedidos de adiamento da votação de
requerimento de adiamento.
§ 8º - Os requerimentos de adiamento não comportarão discussão,
encaminhamento de votação ou declaração de voto.
SUBSEÇÃO V
DA INVERSÃO DA PAUTA
Artigo 159 - A inversão da pauta da Ordem do Dia, somente se dará
mediante requerimento escrito, que será votado sem discussão, não se
admitindo encaminhamento de votação nem declaração de voto.
§ 1º - Figurando na pauta da Ordem do Dia vetos, projetos incluídos
em regime de urgência ou proposições já em regime de inversão, só
serão aceitos novos pedidos para os itens subseqüentes.
§ 2º - Admite-se requerimento que vise manter qualquer item da pauta
em sua posição cronológica original.
§ 3º - Se ocorrer encerramento da Sessão com projeto a que se tenha
concedido inversão, ainda em debate, figurará ele como primeiro item
da Ordem do dia da Sessão Ordinária seguinte, após os vetos que
eventualmente sejam incluídos.
SUBSEÇÃO VI
DA RETIRADA
Artigo 160 - A retirada de proposição constante na Ordem do Dia darse-á:
I - por solicitação de seu autor, quando o parecer da comissão de
Justiça e Redação tenha concluído pela inconstitucionalidade ou
ilegalidade, ou quando a proposição não tenha recebido parecer
favorável das Comissões de Mérito.
II - por requerimento do autor, sujeito à deliberação nos demais casos.
Parágrafo Único - Obedecido o disposto no presente artigo, as
proposições de autoria da Mesa ou de Comissões permanentes só
poderão ser retirados mediante requerimento subscrito pela maioria
dos respectivos membros.
SEÇÃO V
DO PEQUENO EXPEDIENTE
Artigo 161 - Os Vereadores presentes à Sessão, poderão inscrever-se
uma só vez, para usar da palavra no Pequeno Expediente, versando
sobre tema livre.
§ 1º - As inscrições serão feitas durante o Expediente ou a Ordem do
Dia, em livro especial, de próprio punho, e sob a fiscalização do
Secretário, sendo válidas somente para a Sessão em curso.
§ 2º - O uso da palavra, pelos Vereadores, obedecerá à ordem
numérica de inscrição.
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§ 3º – O prazo para o orador usar da Tribuna, será de 15 (Quinze)
minutos, sendo permitidos apartes. (Redação Alterada pela Resolução
nº 20/07 de 28 de junho de 2007).
Artigo 162 - O Vereador que, inscrito para falar no Pequeno
Expediente, não se achar presente na hora que lhe for dada a palavra,
perderá a vez, podendo, entretanto ser substituído pelo líder de seu
partido.
Artigo 163 - O Pequeno Expediente só poderá funcionar se contar
com a presença de, no mínimo, a maioria absoluta dos Vereadores.
Artigo 164 - Não havendo mais oradores para falar no Pequeno
Expediente, o Presidente declarará encerrada a Sessão, na forma
estabelecida por este Regimento, mesmo que antes do prazo
regimental de encerramento, não se admitindo a prorrogação da sessão
para uso da palavra em Pequeno Expediente.
CAPÍTULO III
DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
Artigo 165 - A Câmara somente poderá ser convocada,
extraordinariamente, no período de recesso:
I - pelo Presidente, de ofício.
II - pela maioria absoluta de seus membros;
III - pelo Prefeito, para apreciação de matéria urgente ou de interesse
público relevante;
§ 1º - As Sessões Extraordinárias, que terão a mesma duração das
Ordinárias, poderão ser diurnas ou noturnas, nos próprios dias das
Sessões Ordinárias, antes ou depois desta e em qualquer outro dia,
inclusive aos sábados, domingos, feriados ou em dias de pontofacultativo.
§ 2º - Se, eventualmente, a Sessão Extraordinária iniciada antes da
Sessão Ordinária, prolongar-se até à hora de abertura desta última,
poderá, mediante requerimento subscrito, no mínimo por 03 (três)
Vereadores, deferido de plano pela Presidência, ser interrompida a
Sessão Extraordinária, tendo prosseguimento após o término da
Sessão Ordinária.
§ 3º - O requerimento a que alude o parágrafo anterior deverá ser
entregue à Mesa, 15 (quinze) minutos antes da hora prevista para a
abertura da Sessão Ordinária.
Artigo 166 - As Sessões Extraordinárias serão convocadas com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, salvo motivo de
extrema urgência.
Parágrafo Único - Considera-se motivo de extrema urgência a
apreciação de matéria cujo andamento torne inútil à deliberação
posterior.
Artigo 167 - Sempre que houver convocação de Sessão
Extraordinária, o Presidente fará a devida comunicação aos
Vereadores, em Sessão, ou por escrito, especificando o dia, a hora e a
Ordem do Dia.
Parágrafo Único - Se ocorrer circunstâncias que não permitam a
comunicação pela forma prevista neste artigo, o Presidente tomará as
providências que julgar necessárias.
Artigo 168 - Após a Sessão ter sido convocada, o Presidente deverá
marcá-la no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
Artigo 169 - As Sessões Extraordinárias só serão iniciadas com a
presença de, no mínimo, a maioria absoluta dos membros da Câmara.
Artigo 170 - Aberta a Sessão Extraordinária, com a presença mínima
de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara, e não contando, após a
tolerância de 15 (quinze) minutos, com a maioria absoluta, o
Presidente encerrará os trabalhos, na forma estabelecida por este
Regimento, determinado a lavratura da respectiva Ata, que
independerá, no caso, de aprovação.
Artigo 171 - Para a organização da pauta da Ordem do Dia de Sessão
Extraordinária, aplica-se o que contiver na convocação.
Artigo 172 - Na Sessão Extraordinária haverá apenas a Ordem do Dia,
e não se tratará de matéria estranha a que houver determinado a sua
convocação.
Artigo 173 - As proposições constantes da Ordem do Dia terão que ser
deliberadas durante uma mesma Sessão Legislativa Extraordinária.
Artigo 174 - Nas Sessões Extraordinárias, a Ordem do Dia somente
poderá ser alterada ou interrompida:
I - para comunicação de licença de Vereador;
II - para posse de Vereador ou Suplente;
III - em caso de inversão de pauta;
IV - em caso de retirada da proposição da pauta.
Artigo 175 - Nas Sessões Extraordinárias, aplicar-se-á, no que couber:
I - a inversão de pauta,
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II - a preferência para votação, ao adiamento e a retirada da
proposição da pauta,
CAPÍTULO IV
DAS SESSÕES SOLENES
Artigo 176 - As Sessões Solenes destinam-se à realização de
solenidades e outras atividades decorrentes de Decretos Legislativos,
Resoluções e Requerimentos.
Artigo 177 - As Sessões Solenes previstas pelo artigo anterior serão
convocadas pelo Presidente, de ofício, ou a requerimento subscrito, no
mínimo, por um terço dos Vereadores, deferido de plano pelo
Presidente, e para o fim específico que lhes for determinado.
Artigo 178 - Nas Sessões Solenes, o Vereador deverá
obrigatoriamente trajar-se de terno.
Artigo 179 - As Sessões Solenes poderão ser realizadas fora do
recinto da Câmara, e não haverá Tribuna Livre, Ordem do Dia,
Expediente e Pequeno Expediente, sendo inclusive, dispensada a
verificação de presença pelo Secretário, devendo os Vereadores
assinar o livro de presença, para fins de remuneração.
§ 1º - Nas Sessões Solenes não haverá tempo determinado para seu
encerramento, lavrando-se, entretanto, competente Ata.
§ 2º - Será elaborado, previamente, e com ampla divulgação, o
programa a ser obedecido na Sessão Solene, podendo, inclusive, usar
da palavra autoridades, homenageados, representantes de classe e de
outras entidades, sempre a critério da Presidência da Câmara.
TÍTULO V
DAS PROPOSIÇÕES
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 180 - As proposições constituirão em:
I - Indicações;
II - Requerimentos;
III - Projetos de Emendas à Lei Orgânica;
IV - Projetos da Lei Orgânica;
V - Projetos da Lei Complementar;
VI - Projetos de Decreto Legislativo;
VII - Projetos de Resolução;
VIII - Substituições e Emendas.
Artigo 181 - As proposições deverão ser redigidas em termos claros e
sintéticos e, quando sujeitas à leitura, exceto as Emendas, deverão
conter emenda de seu objetivo.
Artigo 182 - Serão restituídas ao autor as proposições;
I - manifestamente anti-regimentais; ilegais ou inconstitucionais;
II - quando, em se tratando de Substitutivo ou Emenda, não guardem
direta relação com a proposição a que se refere;
III - quando, apresentados antes do prazo regimental e sem as
exigências dele constante, consubstanciem matéria anteriormente
rejeitada, vetada ou com veto mantido.
§ 1º - As razões da devolução ao autor, de qualquer proposição, nos
termos do presente artigo, deverão ser devidamente fundamentadas
pelo Presidente, por escrito.
§ 2º - Não se conformando o autor com a decisão do Presidente em
devolvê-la, poderá recorrer do ato ao Plenário, nos termos dos artigos
280 e 281.
Artigo 183 - As proposições subscritas pela Comissão de Constituição
e Justiça não poderão deixar de ser recebidas sob alegação de
ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Artigo 184 - Considera-se autor da proposição seu primeiro signatário.
§ 1º - As assinaturas que se seguirem a do autor serão consideradas de
apoiamento.
§ 2º - As assinaturas de apoiamento à proposição não poderão ser
retiradas após sua entrega à Mesa.
§ 3º - O autor deverá justificar a proposição, por escrito.
Artigo 185 - A proposição de autoria de Vereador licenciado,
renunciante ou como mandato cassado, entregue à Mesa antes de
efetivada a licença, renúncia ou perda do mandato, mesmo que ainda
não lida ou apreciada, terá tramitação regimental.
§ 1º - O Suplente não poderá subscrever a proposição que se encontre
nas condições previstas neste artigo, quando de autoria de Vereador
que esteja substituindo.
§ 2º - A proposição do Suplente entregue à Mesa quando em
exercício, terá tramitação normal, embora não tenha sido lida ou
apreciada antes de o Vereador efetivo ter reassumido.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

§ 3º - O Vereador efetivo, ao reassumir, não poderá subscrever
proposições de seu Suplente, que se encontre nas condições do
parágrafo anterior.
Artigo 186 - Quando, por extravio ou retenção indevida, não for
possível o andamento de qualquer proposição, vencidos os prazos
regimentais, a Presidência determinará sua reconstituição à Secretaria
Administrativa.
Artigo 187 - As proposições deverão ser encaminhadas à Mesa até 72
(setenta e duas) horas antes do início da Sessão, datilografadas e
acompanhadas dos necessários documentos.
CAPÍTULO II
DAS INDICAÇÕES
Artigo 188 - Indicação é a proposição em que o Vereador sugere aos
poderes competentes, medidas de interesse público.
Parágrafo Único - Apresentada a indicação até a hora prevista no
Regimento, o Presidente a despachará, dando conhecimento ao
Plenário do conteúdo da mesma, mas sem sofrer discussão.
Artigo 189 - Não é permitido dar a forma de Indicação a assuntos
reservados, por este Regimento, para constituir objeto de
Requerimento.
Artigo 190 - As indicações serão lidas no Expediente, após os
Requerimentos.
§ 1º - A requerimento verbal de qualquer Vereador, deliberado pelo
Plenário sem preceder discussão e encaminhamento de votação,
poderá ser discutida a Indicação após a leitura das demais.
§ 2º - No caso de entender o Presidente que a Indicação não deva ser
encaminhada, dará conhecimento da decisão ao autor; caso este não
aceite a decisão, o Presidente solicitará o pronunciamento da
Comissão competente, cujo parecer escrito será discutido e votado no
Expediente da Sessão Ordinária subseqüente.
CAPÍTULO III
DOS REQUERIMENTOS
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 191 - Requerimento é a proposição dirigida por qualquer
Vereador ou Comissão ao Presidente ou à Mesa, sobre matéria de
competência da Câmara. Os Requerimentos assim se classificam:
I - quanto à maneira de formulá-los:
a) - verbais;
b) - escritos;
II - quanto à competência para decidi-los:
a) - sujeitos a despacho de plano do Presidente;
b) - sujeitos e deliberação do Plenário;
III - quanto à fase de formulação:
a) - específicos às fases de Expediente;
b) - específicos à Ordem do Dia;
c) - comuns a qualquer fase da Sessão.
Artigo 192 - Não se admitirão Emendas a Requerimentos, facultandose somente, a apresentação de Substitutivos.
SEÇÃO II
DOS REQUERIMENTOS SUJEITOS A DESPACHO DE PLANO
DO PRESIDENTE
Artigo 193 - Será despachado de plano pelo Presidente, o
Requerimento que solicitar:
I - retirada, pelo autor, de requerimento verbal ou escrito;
II - retificação de Ata:
III - verificação de presença;
IV - verificação nominal de votação;
V - requisição de documento ou publicação existente na Câmara, para
subsídio de proposição em discussão;
VI - retirada, pelo autor, de proposição sem parecer ou com parecer
contrário;
VII - juntada ou desentranhamento de documentos;
VIII - inscrição em Ata de voto de pesar, por falecimento;
IX - convocação de Sessão Extraordinária ou Solene;
X - justificação de falta do Vereador às Sessões Plenárias;
XI - constituição de Comissão de Representação, quando requerida
pela maioria absoluta dos Vereadores;
XII - constituição de Comissão Especial de Inquérito, quando
requerida por um terço dos Vereadores;
XIII - volta à tramitação de proposições arquivadas em término de
Legislatura.
XIV - solicitando informações sobre fato relacionado com matéria
legislativa em trâmite, ou sobre fato sujeito à fiscalização da Câmara.
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Parágrafo Único - Serão necessariamente escritos os Requerimentos
que aludem os incisos V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.
SEÇÃO III
DOS REQUERIMENTOS SUJEITOS À DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO
Artigo 194 - Dependerá de deliberação do Plenário, mas não sofrerão
discussão, encaminhamento de votação ou declaração de voto, os
requerimentos que solicitar:
I - inclusão de projeto na pauta, em regime de urgência simples;
II - adiamento de discussão ou votação de proposições;
III - retirada de proposição da pauta da Ordem do Dia;
IV - preferência para votação de proposições;
V - solicitação para discussão de Indicação:
VI - solicitação de destaque para discussão e votação;
VII - encerramento de discussão de proposições;
VIII - prorrogação de Sessão;
IX - inversão de pauta.
Parágrafo Único - Os Requerimentos referidos nos incisos II e IV do
presente artigo poderão ser verbais; os demais serão, necessariamente,
escritos.
Artigo 195 - Será necessariamente escrito, dependerá de deliberação
do Plenário e poderá ser discutido o Requerimento que solicitar:
I - licença do Prefeito e Vice-Prefeito;
II - autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município por mais de 15
(quinze) dias;
III - licença de Vereadores, para fins de representação;
IV - manifestação por motivo de luto nacional, de calamidade pública
ou de grave perturbação da ordem pública;
V - Moção de Aplausos, Congratulações, Jubilo, Louvor, Pesar e
Repudio;(alterado pela Resolução n.º 053/2013)
VI - manifestação de apoio a publicações, fatos, acontecimentos ou
outros atos de interesse para o Município, Estado ou Nação;
VII - encerramento da Sessão, em caráter excepcional.
§1º – Cada Vereador poderá apresentar no máximo 04 (quatro)
Moções de aplausos por mês. (incluído pela Resolução n.º 053/2013)
§2º - As demais Moções de Congratulações, Jubilo e Louvor, poderão
ser feitas somente uma vez a cada 30(trinta) dias, pelo mesmo
Vereador. (incluído pela Resolução n.º 053/2013)
§3º - As Moções de Pesar e de Repudio, somente serão elaboradas na
ocorrência de fatos que as justifiquem. (incluído pela Resolução n.º
053/2013)
§4º - As Moções constantes no inciso VI poderão ser feitas somente
uma vez a cada 30(trinta) dias, pelo mesmo Vereador. (incluído pela
Resolução n.º 053/2013)
§5º - Caberá ao Presidente definir o momento, durante a sessão
ordinária, em que serão entregues as Moções. (incluído pela
Resolução n.º 053/2013)
Artigo 196 - Sempre que um Requerimento comporte discussão, cada
Vereador disporá, para discuti-lo, de 10 (dez) minutos.
CAPÍTULO IV
DOS PROJETOS
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 197 - A Câmara exerce sua função legislativa por meio de:
I - projetos de Emenda à Lei Orgânica;
II - projetos de Lei Complementar;
III - projetos de Lei Ordinária;
IV - projetos de Decreto Legislativo;
V - projetos de Resolução.
Artigo 198 - Os projetos de Emenda à Lei Orgânica poderão ser
propostos por:
I - Por Comissão Especial, aprovada em plenário e nomeada pelo
Presidente;
II - 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;
III - Prefeito;
IV - cidadãos, mediante iniciativa popular, assinada por, no mínimo, 5
% (cinco por cento) do eleitorado do Município.
§ 1º - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência do estado
de defesa, estado de sítio ou intervenção.
§ 2º - A proposta será discutida e votada em 02 (dois) turnos, com
interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando
obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de 2/3 (dois terços)
dos membros da Câmara Municipal.
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§ 3º - A Emenda aprovada será promulgada pela Mesa da Câmara
Municipal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º - A matéria constante de Emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma Sessão
Legislativa.
Artigo 199 - Projeto de Lei Complementar ou Ordinário é toda
proposição que tem por fim regular toda matéria legislativa de
competência da Câmara, e sujeita à sanção do Prefeito.
§ 1º - A iniciativa dos projetos de Lei cabe:
I - à Mesa da Câmara;
II - ao Prefeito;
III - ao Vereador;
IV - à Comissão Permanente;
V - aos cidadãos.
§ 2º - A iniciativa popular dar-se-á através de projetos de Lei de
interesse específico do Município, da cidade, ou de bairros, através de
manifestação de, pelo menos, 5 % (cinco por cento) do eleitorado do
Município.
Artigo 200 - Será privativa do Prefeito a iniciativa dos projetos de Lei
mencionados nos artigo 36 incisos I, II e III e artigo 67 incisos I, IX,
XXIV da Lei Orgânica do Município.
Parágrafo Único - Ressalvado o disposto na Constituição Federal, aos
projetos de iniciativa do Prefeito não serão admitida Emendas que
aumentem a despesa, nem as que alterem a criação de cargos.
Artigo 201 - O Prefeito poderá solicitar que os projetos de sua autoria
tramitem em regime de urgência.
§ 1º - Se a Câmara Municipal não deliberar em até 45 (quarenta e
cinco) dias, o projeto será incluído na Ordem do Dia, sobrestando-se a
deliberação quanto aos demais assuntos, até que se ultime a votação.
§ 2º - O prazo previsto no parágrafo anterior não corre nos períodos de
recesso, nem se aplica aos projetos de Códigos.
Artigo 202 - Aprovado o projeto de autoria do Executivo no regime de
urgência, ou rejeitado, o Presidente da Câmara, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, fará a devida comunicação ao Prefeito.
Artigo 203 - Os projetos de Lei com prazo para apreciação
estabelecido em Lei, independente de parecer das Comissões, deverão
constar, obrigatoriamente, na Ordem de Dia, para discussão e votação,
no mínimo 15 (quinze) dias antes do término do prazo fixado para a
deliberação.
Parágrafo Único - Nas hipóteses previstas no presente artigo, as
proposituras não poderão sofrer adiamento da discussão e votação.
Artigo 204 - Projeto de Decreto Legislativo é a proposição destinada a
regular matéria que exceda os limites da economia interna da Câmara,
mas não sujeitas à sanção do Prefeito, sendo promulgado pelo
Presidente.
Parágrafo Único - Constitui matéria de projeto de Decreto Legislativo,
dentre outras:
I - concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra
honraria ou homenagem;
II - criação de cargos da Câmara e fixação da respectiva remuneração;
III - autorizar a assinatura pelo Prefeito, de convênios, contratos ou
acordos que resultem para o Município encargos não previstos na Lei
Orçamentária;
IV - deliberação sobre o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do
Estado, relativos às contas da Prefeitura.
Artigo 205 - A aprovação de projeto de Decreto Legislativo que crie
cargos na Secretaria da Câmara depende do voto favorável da maioria
absoluta dos Vereadores.
§ 1º - Aos projetos de que trata este artigo somente serão admitidas
Emendas, quando assinadas pela maioria absoluta dos membros da
Câmara.
§ 2º - O projeto de Decreto Legislativo a que se refere o "caput" deste
artigo será votado em dois turnos, com intervalo mínimo de 48
(quarenta e oito) horas entre eles.
Artigo 206 - Projeto de Resolução é a proposição destinada a
regulamentar matéria político-administrativa da Câmara, referentes à:
I - assuntos de economia interna da Câmara;
II - perda de mandato do Vereador;
III - destituição da Mesa ou de qualquer de seus membros;
IV - Regimento Interno, conforme capítulo especial;
V - deliberação sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado,
relativo às contas da Mesa da Câmara.
Artigo 207 - São requisitos dos projetos:
I - ementa de seu objeto;
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II - conter tão somente a enunciação de vontade legislativa;
III - divisão em artigos numerados, claros e concisos;
IV - menção da revogação das disposições em contrário quando for o
caso;
V - fixação da data para entrada em vigor;
VI - assinatura do autor;
VII - justificação, com exposição circunstanciada dos motivos de
mérito que fundamentam a adoção da medida proposta.
SEÇÃO II
DA TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS
Artigo 208 - Os projetos apresentados até setenta e duas horas antes
da fixada para o início da Seção, serão lidos e despachados de plano
às Comissões Permanentes.
§ 1º - Os projetos serão apreciados em primeiro lugar pela Comissão
de Constituição e Justiça.
§ 2º - Quando o projeto apresentado for de autoria de todas as
Comissões competentes para falar sobre a matéria nele
consubstanciada, será considerado em condições de figurar na Ordem
do Dia.
§ 3º - As Comissões, em seus pareceres, poderão oferecer
substitutivos ou emendas, que não serão consideradas quando
constantes de voto em separado ou voto vencido.
§ 4º - No transcorrer das discussões, será admitida a apresentação de
substitutivos e emendas.
Artigo 209 - Os projetos devem ser obrigatoriamente publicados aos
Vereadores, antes de serem incluídos na Ordem do Dia de Sessão
Ordinária ou Extraordinária.
Parágrafo Único - Aplica-se o disposto no presente artigo também aos
projetos incluídos em pauta da Sessão Ordinária, em regime de
urgência simples.
Artigo 210 - Todos os pareceres e anexos aos projetos serão copiados
e entregues aos Vereadores no início da Sessão em cuja Ordem do Dia
tenham sido incluídos.
Artigos 211 - Nenhum projeto será dado por definitivamente aprovado
antes de passar pelas discussões e votações regimentais, além do
parecer sobre a redação final, que será exarado pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Parágrafo Único - O parecer referente à redação final poderá ser
verbal.
Artigo 212 - Os projetos rejeitados em qualquer fase de discussão
serão arquivados.
SEÇÃO III
DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Artigo 213 - Instruído o projeto com os pareceres de todas as
Comissões a que for despachado, será incluído na Ordem do Dia para
a primeira discussão e votação, ou discussão e votação únicas,
conforme for o caso.
Artigo 214 - Para discutir o projeto em fase de primeira discussão ou
discussão única, cada Vereador disporá de 30 (trinta) minutos.
Parágrafo Único – Somente nesta fase, qualquer Vereador ou
Comissão permanente poderá pedir vista do projeto, por uma única
vez, pelo prazo máximo de 03(três) dias, sem prorrogação, que
dependerá de aprovação do Presidente.
Artigo 215 - Encerrada a discussão, passar-se-á à votação.
Artigo 216 - Se houver substitutivos, estes serão votados com
antecedência sobre o projeto original.
§ 1º - A aprovação de um substitutivo prejudica aos demais, bem com
o projeto original.
§ 2º - Na hipótese de rejeição do substitutivo, passar-se-á à votação do
projeto original.
Artigo 217 - Aprovado o projeto original ou substitutivo, passar-se-á,
se for o caso, à votação das Emendas ao projeto ou ao substitutivo.
§ 1º - As Emendas serão lidas e votadas, uma a uma, e respeitada a
preferência para as Emendas de autoria de Comissão, na ordem direta
de sua apresentação.
§ 2º - Não se admite pedido de preferência para votação das Emendas.
§ 3º - A requerimento de qualquer Vereador, ou mediante proposta do
Presidente com aprovação do Plenário, as Emendas poderão ser
votadas em bloco ou em grupos, devidamente especificadas.
Artigo 218 - Se aprovado o projeto inicial ou o Substitutivo com
Emendas, serão as Emendas incorporadas e os projetos publicados aos
Vereadores, no caso do mesmo necessitar de duas votações.
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Artigo 219 - Se o projeto requerer discussão única e for aprovado, o
texto final será redigido pela Comissão de Constituição e Justiça e
enviado à sanção do Prefeito ou à promulgação do Presidente.
Parágrafo Único - Se o projeto requerer duas discussões, após a
incorporação das Emendas, o mesmo deverá ser incluído na Ordem do
Dia, respeitado o interstício regimental.
SUBSEÇÃO I
DA SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Artigo 220 - O tempo para discutir projetos em fase de segunda
discussão será de 15 (quinze) minutos para cada Vereador.
Artigo 221 - Encerrada a discussão, passar-se-á à votação.
Artigo 222 - Em segunda discussão, não serão admitidos substitutivos
ou Emendas.
Artigo 223 - Se o projeto for aprovado, será desde logo enviado à
sanção do Prefeito ou à promulgação do Presidente.
SEÇÃO IV
DA REDAÇÃO FINAL
Artigo 224 - A redação final, observadas as exceções regimentais, será
proposta em parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluirá pelo texto definitivo do projeto com as alterações
decorrentes das Emendas aprovadas.
Parágrafo Único - Quando, na elaboração da redação final, for
constatada incorreção ou impropriedade de linguagem, ou qualquer
outro erro acaso existente na matéria aprovada, poderá a Comissão
corrigi-la, desde que a correção não implique em deturpação da
vontade legislativa.
Artigo 225 - Se, todavia, existir qualquer dúvida quando a vontade
legislativa, em decorrência de incoerência notória, contradição
evidente ou manifesto absurdo, caso existente na matéria aprovada,
deverá a Comissão eximir-se de oferecer a redação final, propondo em
seu parecer a reabertura da discussão, quanto ao aspecto da
incoerência, da contradição ou do absurdo e concluído pela
apresentação das necessárias emendas corretivas, se for o caso.
Artigo 226 - Cada Vereador disporá de 05 (cinco) minutos para
discutir o parecer da redação final ou de reabertura da discussão.
Artigo 227 - Se o parecer que concluir pela reabertura da discussão for
rejeitado, a matéria voltará à Comissão para redigir o vencido, na
forma do já deliberado pelo Plenário.
Artigo 228 - Aprovado o parecer que propõe a reabertura da
discussão, esta versará exclusivamente sobre o aspecto do engano ou
erro, considerando-se todos os dispositivos não impugnados como
definitivamente aprovados.
Parágrafo Único - Cada Vereador disporá de 05 (cinco) minutos para
discutir o aspecto da matéria cuja discussão foi reaberta.
Artigo 229 - Faculta-se a apresentação de Emendas, desde que
estritamente relativas ao aspecto da matéria cuja discussão foi reaberta
e subscrita por 1/3 (um terço), no mínimo, dos Vereadores.
§ 1º - Encerrada a discussão, passar-se-á à votação das Emendas.
§ 2º - A matéria com Emenda ou Emendas aprovadas, retornará à
Comissão para a elaboração da redação final.
Artigo 230 - Aprovado o parecer, com redação final do projeto, será
este enviado à sanção do Prefeito ou à promulgação do Presidente.
SEÇÃO V
DA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS COM PRAZO LEGAL
ESTABELECIDO PARA APRECIAÇÃO.
Artigo 231 - Os projetos com prazo estabelecidos para apreciação,
lidos na Ordem do Dia da primeira Sessão Ordinária seguinte ao seu
recebimento pela Câmara, serão despachados pelo Presidente às
Comissões competentes.
Artigo 232 - A Comissão de Constituição e Justiça terá o prazo de 08
(oito) dias, contados do recebimento do projeto, para emitir parecer.
Artigo 233 - À Comissão de Constituição e Justiça é facultada a
apresentação de Substitutos, desde que versando sobre o aspecto legal
ou constitucional da matéria.
Artigo 234 - Se o projeto receber parecer contrário da Comissão de
Constituição e Justiça, quanto ao aspecto legal ou constitucional, será
incluído em pauta da próxima Sessão Ordinária, para discussão e
votação únicas do mesmo.
§ 1º - Aprovado o parecer contrário da Comissão de Constituição e
Justiça, será o projeto arquivado.
§ 2º - Rejeitado o parecer contrário da Comissão de Constituição e
Justiça, o projeto seguirá sua tramitação normal.
Artigo 235 - Esgotado o prazo para pronunciamento da Comissão de
Constituição e Justiça, o projeto seguirá às demais Comissões.
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Artigo 236 - Para emitir parecer conjunto sobre a matéria, as
Comissões seguintes terão 05 (cinco) dias contados do recebimento do
processo.
Artigo 237 - Apresentado o parecer da Comissão ou Comissões, ou
esgotados os prazos regimentais, o processo será incluído em pauta
para a próxima Sessão Ordinária.
§ 1º - Poderão ser apresentadas Emendas e Substitutivos das
Comissões ou dos Vereadores.
§ 2º - A aprovação de Substitutivos prejudica sempre a propositura
original e outros Substitutivos.
Artigo 238 - Aprovado o projeto ou Substitutivo, será a matéria
remetida à sanção.
Parágrafo Único - Em caso de rejeição dos Substitutivos e do projeto
original, este será remetido ao arquivo.
CAPÍTULO V
DOS SUBSTITUTIVOS E DAS EMENDAS
Artigo 239 – Substitutivo é a proposição apresentada por Vereador,
por Comissão Permanente ou pela Mesa, para substituir outra já
existente, sobre o mesmo assunto.
§ 1º - Os substitutivos somente serão admitidos quando constantes de
parecer da Comissão Permanente ou em Plenário, por Vereador,
durante a discussão, ou ainda, pela maioria dos membros da Mesa,
quando o projeto for de sua autoria.
§ 2º - Não será permitido a Vereador, à Comissão ou à Mesa, a
apresentação de mais de um substitutivo à mesma proposição, sem
prévia retirada do anteriormente apresentado.
§ 3º - Os substitutivos serão votados com antecedência sobre a
proposição inicial, na ordem de sua apresentação.
§ 4º - O substitutivo oferecido por qualquer Comissão terá preferência
para votação sobre os de autoria de Vereador ou da Mesa.
§ 5º - Respeitado o disposto no parágrafo anterior, é admissível
requerimento de preferência para a votação de substitutivos.
Artigo 240 - Emenda é a proposição apresentada por Vereador, por
Comissão Permanente ou pela Mesa, que visa alterar parte do projeto
a que se refere.
Parágrafo Único - As emendas somente serão admitidas quando
constantes do corpo do parecer da Comissão Permanente, ou em
Plenário por Vereador, durante a discussão ou ainda, pela maioria dos
membros da Mesa, quando o projeto for de sua autoria.
Artigo 241 - As emendas, depois de aprovado o projeto ou a
substitutivo, serão votadas uma a uma, na ordem direta de sua
apresentação, exceto quanto às de autoria de Comissão, que terão
sempre preferência.
§ 1º - A requerimento de qualquer Vereador, ou mediante proposta do
Presidente, com aprovação do Plenário, poderão ser votadas por
grupos, devidamente especificadas, ou em bloco.
§ 2º - Não se admite pedido de preferência para votação de emenda e,
caso englobadas ou agrupadas para votação, não será facultado o
pedido de destaque.
§ 3º - As emendas rejeitadas não poderão ser reapresentadas.
Artigo 242 - Não serão aceitos, por impertinentes, substitutivos ou
emendas que não tenham relação direta ou imediata com a matéria
contida na proposição a que se refiram.
Parágrafo Único - O recebimento de substitutivo ou emenda
impertinente, não implica na obrigatoriedade de sua votação, podendo
o Presidente considerá-los prejudicados antes de submetê-los a votos.
Artigo 243 - O substitutivo e as emendas, para serem apreciadas pelo
Plenário, deverão receber parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, devendo o Presidente, se necessário, suspender a Sessão para
a emissão dos mesmos.
§ 1º - Se o substitutivo ou emenda receber parecer contrário da
Comissão Permanente, este será imediatamente submetido à
apreciação do Plenário.
§ 2º - Aprovado o parecer contrário da Comissão de Constituição e
Justiça, será o mesmo arquivado.
§ 3º - Rejeitado o parecer contrário da Comissão de Constituição e
Justiça, o projeto seguirá sua tramitação normal.
§ 4º - Sendo o substitutivo ou a emenda de autoria da Comissão de
Constituição e Justiça, esta não emitirá parecer.
CAPÍTULO VI
DA RETIRADA E ARQUIVAMENTO DE PROPOSIÇÕES
Artigo 244 - A retirada de proposição poderá acontecer:
I - quando constante da Ordem do Dia;
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a) – por solicitação de seu autor, quando houver parecer contrário da
Comissão de Constituição e Justiça ou de Comissão Permanente;
b) – por requerimento do autor, mediante deliberação do plenário.
II - quando não tenham ainda sendo incluídas na Ordem do Dia:
a) - por solicitação do autor, deferida de plano pelo Presidente, se a
proposição estiver inquinada de ilegal ou inconstitucional, ou se a
matéria não tiver recebido nenhum parecer favorável de Comissão de
Permanente;
b) - por solicitação de seu autor, deferida de plano pelo presidente, se
a proposição ainda não tiver recebido nenhum parecer,
c) - se de autoria da Mesa ou de Comissão Permanente, obedecida à
regra geral pela maioria dos seus membros.
Artigo 245 - No início de cada Legislatura, serão arquivados os
projetos relativos a proposições que, até a data de encerramento da
Legislatura anterior, não tenham recebido parecer favorável de todas
as Comissões a que tenham sido distribuídos.
§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica às proposições de
iniciativa do Executivo.
§ 2º - A proposição arquivada nos termos do presente artigo poderá
voltar à tramitação normal, desde que assim o requeira o líder de
bancada.
§ 3º - Não poderão ser desarquivadas as proposições inquinadas de
inconstitucionalidade ou ilegalidade ou as tenham parecer contrário da
Comissão de Constituição e Justiça.
TÍTULO VI
DOS DEBATES E DELIBERAÇÕES
CAPÍTULO I
DA DISCUSSÃO
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 246 - Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates
em Plenário.
Artigo 247 - Os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem.
Artigo 248 - Não serão permitidos apartes:
I - à palavra do Presidente, quando na direção dos trabalhos;
II - paralelos ou cruzados;
III - quando o orador estiver encaminhando votação, declarando voto,
falando sobre a Ata, ou pela ordem;
IV - durante o Pequeno Expediente;
V - quando o Líder de Bancada estiver fazendo uso da palavra em
assunto de urgência ou relevância;
VI - para solicitar esclarecimentos ao Prefeito, quando de seu
comparecimento à Câmara.
§ 1º - Os apartes subordinar-se-ão às disposições relativas aos debates
em tudo o que lhe for aplicável.
§ 2º - Não constarão da Ata, os apartes proferidos em desacordo com
os dispositivos regimentais e assim declarados pelo Presidente.
SEÇÃO II
DO ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO
Artigo 249 - O encerramento da discussão dar-se-á:
I - por falta de orador;
II - por disposição legal;
III - a requerimento de Vereador, mediante deliberação do Plenário.
§ 1º - Só poderá ser proposto o encerramento da discussão, nos termos
do inciso III do presente artigo, quando sobre a matéria já tenham
falado pelo menos 04 (quatro) Vereadores.
§ 2º - O requerimento de encerramento da discussão comporta apenas
encaminhamento da votação.
Artigo 250 - Se o requerimento de encerramento da discussão for
rejeitado, só poderá ser reformulado depois de terem falado, no
mínimo, mais dois Vereadores.
CAPÍTULO II
DA VOTAÇÃO
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 251 - Votação é o ato complementar da discussão, através do
qual o Plenário manifesta sua vontade deliberativa.
§ 1º - Considera-se qualquer matéria em fase de votação, a partir do
momento em que o Presidente declara encerrada a discussão.
§ 2º - Quando, no curso de uma votação, esgotar-se o tempo destinado
à Sessão, está será dada por prorrogada, até que se conclua, por
inteiro, a votação de matéria, ressalvada a hipótese da falta de número
para deliberação, caso em que a Sessão será encerrada imediatamente.
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§ 3º - A votação das proposições, cuja aprovação exija "quorum"
qualificado, será renovada tantas vezes quantas forem necessárias, no
caso de se obter somente maioria absoluta.
Artigo 252 - O Vereador presente à Sessão não poderá excusar-se de
votar, devendo, porém, abster-se quando estiver interesse manifesto
na deliberação, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for
decisivo.
Parágrafo Único - O Vereador que se considerar impedido de votar,
nos termos do presente artigo, fará a devida comunicação ao
Presidente, computando-se, todavia, sua presença para efeito
"quorum".
Artigo 253 - O Presidente da Câmara terá voto na eleição da Mesa,
nas votações quando a matéria exigir "quorum" qualificado, e quando
ocorrer empate.
Parágrafo Único - As normas constantes do presente artigo serão
aplicadas ao Vereador que substituir o Presidente na direção dos
trabalhos.
Artigo 254 - Votada uma proposição, todas as demais que tratem do
mesmo assunto serão consideradas prejudicadas e remetidas ao
arquivo.
SEÇÃO II
DO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO
Artigo 255 - A partir do momento em que o Presidente declarar a
matéria já debatida e com discussão encerrada, poderá ser solicitada à
palavra para encaminhamento da votação, ressalvados os
impedimentos regimentais.
Parágrafo Único - No encaminhamento da votação será assegurada a
cada Bancada, por um de seus membros, falar apenas uma vez, por 05
(cinco) minutos, para propor a seus pares à orientação quanto ao
mérito da matéria a ser votada, sendo vedados apartes.
Artigo 256 - Para encaminhamento da votação terão preferência o
Líder ou o Vice-Líder de cada Bancada, ou o Vereador indicado pelo
Líder.
Artigo 257 - Ainda que haja no Projeto, substitutivos e emendas,
haverá apenas um encaminhamento de votação, que versará sobre
todas as peças do projeto.
SEÇÃO III
DOS PROCESSOS DE VOTAÇÃO
Artigo 258 - São dois os processos de votação:
I - simbólico;
II – nominal.
Artigo 259 - O processo simbólico de votação consiste na simples
contagem de votos favoráveis e contrários, apurados pela forma
estabelecida no parágrafo seguinte.
Parágrafo Único - Quando o Presidente submeter qualquer matéria à
votação, pelo processo simbólico, convidará os Vereadores favoráveis
a permanecerem sentados, e os contrários a ficarem de pé, procedendo
em seguida, à necessária proclamação do resultado.
Artigo 260 - O processo nominal de votação consiste na contagem dos
votos favoráveis e contrários, com a consignação expressa do nome e
do voto de cada Vereador.
Parágrafo Único - Proceder-se-á, obrigatoriamente, votarão nominal
para:
I - destituição da Mesa;
II – julgamento político de Vereador;
III – julgamento político de Prefeito e Vice Prefeito;
IV – Eleições dos Membros da Mesa Diretora e de seus substitutos;
V - votação do parecer do Tribunal de Contas do Estado, sobre as
contas da Mesa e do Prefeito;
VI – votação de proposições que não exijam maioria simples;
VII – votação de requerimento de convocação de Prefeito, Vice
Prefeito e Secretário Municipal ou equivalente;
VIII – apreciação de veto;
IX – votação de requerimento de regime de urgência.
Artigo 261 - Ao submeter qualquer matéria à votação nominal, o
Presidente convidará os Vereadores a responderem "favorável" ou
"contrário", à medida que forem sendo chamados.
§ 1º - O Secretário, ao proceder à chamada, anotará as respostas na
respectiva lista, repetindo em voz alta o voto de cada Vereador e
também declarando os ausentes.
§ 2º - Terminada a chamada a que se refere o parágrafo anterior e caso
não tenha alcançado "quorum" para deliberação, o Secretário
procederá, ato contínuo, a uma segunda e última chamada dos
Vereadores que ainda não tenham votado.
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§ 3º - Enquanto não for proclamado o resultado da votação, é
facultado ao Vereador retardatário proferir seu voto.
§ 4º - O Vereador poderá retificar seu voto antes de anunciado o
resultado, na foram regimental.
§ 5º - Concluída a votação, o Presidente proclamará o resultado,
anunciando o número de Vereadores que votaram "favorável" e o
número daqueles que votaram "contrário".
Artigo 262 - As dúvidas quanto ao resultado proclamado só poderão
ser suscitadas e deverão ser esclarecidas, antes de anunciada a
discussão ou votação de nova matéria, ou, se for o caso, antes de se
passar à nova fase da Sessão ou de encerrar-se a Ordem do Dia.
SEÇÃO IV
DA VERIFICAÇÃO NOMINAL DE VOTAÇÃO
Artigo 263 - Se algum Vereador tiver dúvida quanto ao resultado da
votação simbólica proclamada pelo Presidente, poderá requerer
verificação nominal de votação.
§ 1º - O requerimento de verificação nominal de votação será de
imediato e necessariamente atendido pela Presidência.
§ 2º - Nenhuma votação admitirá mais de uma verificação.
§ 3º - Ficará prejudicado o requerimento de verificação nominal de
votação, caso não se encontre presente no momento em que for
chamado pela primeira vez, o Vereador que o requereu.
§ 4º - Prejudicado o requerimento de verificação nominal de votação,
pela ausência de seu autor, ou por pedido de retirada, faculta-se a
qualquer outro Vereador formulá-lo.
SEÇÃO V
DECLARAÇÃO DE VOTOS
Artigo 264 - Declaração de voto é o pronunciamento do Vereador
sobre os motivos que o levaram a manifestar-se contrário ou
favoravelmente à matéria votada.
Artigo 265 - A declaração de voto a qualquer matéria far-se-ão de
uma só vez, depois de concluída, por inteiro, a votação de todas as
peças do processo.
Artigo 266 - Em declaração de voto, cada Vereador disporá de 01
(um) minuto, sendo vedados apartes.
CAPÍTULO III
DO TEMPO DE USO DA PALAVRA
Artigo 267 - O tempo de que dispõe o Vereador, sempre que ocupar a
Tribuna será controlado pelo Secretário, para conhecimento do
Presidente e começará a fluir no instante em que lhe for dada a
palavra.
Parágrafo Único - Quando o Vereador for interrompido em seu
discurso por qualquer motivo, exceto por aparte concedido, o prazo de
interrupção não será computado no tempo que lhe cabe.
Artigo 268 - Salvo disposição expressa em contrário, o tempo de que
dispõe o Vereador para falar, é assim fixado:
I - para pedir retificação ou para impugnar a Ata: 05 (cinco) minutos,
sem apartes;
II - no Pequeno Expediente: 10 (dez) minutos sem apartes;
III - na discussão de:
a) - veto: 15 (quinze) minutos, com apartes;
b) - parecer de redação final ou de reabertura de discussão: 05 (cinco)
minutos, com apartes;
c) - matéria com discussão reaberta: 05 (cinco) minutos, com apartes;
d) - projeto: 30 (trinta) minutos, com apartes;
e) - parecer pela inconstitucionalidade ou ilegalidade do projeto: 05
(cinco) minutos, com apartes;
f) - pareceres do Tribunal de Contas sobre contas da Mesa e do
Prefeito: 15 (quinze) minutos, com apartes;
g) - processo de destituição da Mesa ou de membros da Mesa: 15
(quinze) minutos para cada Vereador e) 60 (sessenta) minutos para o
denunciado ou para seu procurador, com apartes;
h) - processo de cassação de mandato de Vereador: 15 (quinze)
minutos para cada Vereador, e 60 (sessenta) minutos para o
denunciado ou para seu procurador;
i) - requerimentos: 10 (dez) minutos, com apartes;
j) - recursos: 15 (quinze) minutos, com apartes;
IV - em explicação de autor ou relatores de projetos, quando
requerida: 10 (dez) minutos, com apartes;
V - para encaminhamento de votação: 05 (cinco) minutos, sem
apartes;
VI - para declaração de voto: 05 (cinco) minutos, sem apartes;
VII - pela ordem: 05 (cinco) minutos, sem apartes;
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VIII - para solicitar esclarecimentos ao Prefeito ou a Secretários
Municipais, ou equivalentes, quando comparecerem à Câmara,
convocadas ou não: 05 (cinco) minutos, sem apartes.
CAPÍTULO IV
DAS QUESTÕES DE ORDEM E DOS PRECEDENTES
REGIMENTAIS.
Artigo 269 - Pela ordem o Vereador só poderá falar, declarando o
motivo para:
I - reclamar contra preterição de formalidades regimentais;
II - suscitar dúvidas sobre a interpretação do Regimento ou, quando
este for omisso, para propor o melhor método para o andamento dos
trabalhos;
II - na qualidade de Líder, para dirigir comunicação à Mesa;
IV - solicitar a prorrogação do prazo de funcionamento de Comissão
Especial, ou comunicar a conclusão de seus trabalhos;
V - solicitar a retificação de voto;
VI - solicitar a censura do Presidente a qualquer pronunciamento de
outro Vereador, que contenha expressão, frase ou conceito que
considerar injurioso;
VII - solicitar ao Presidente esclarecimentos sobre assuntos de
interesse da Câmara.
Artigo 270 - Não se admitirão questões de ordem:
I - quando, na direção dos trabalhos, o Presidente estiver com a
palavra;
II - na fase do Pequeno Expediente;
III - quando houver orador na Tribuna;
IV - quando se estiver processando qualquer votação.
Artigo 271 - A questão de ordem formulada nos termos do inciso VI
do artigo 273, só será publicada caso o Presidente não promova a
censura solicitada.
Artigo 272 - Para falar pela ordem, cada Vereador disporá de 05
(cinco) minutos, não sendo permitidos apartes.
Artigo 273 - Se a questão de ordem comportar resposta, esta deverá
ser dada imediatamente, se possível, ou, caso contrário, em fase
posterior da mesma Sessão, ou na Sessão Ordinária seguinte.
SEÇÃO I
DO RECURSO ÀS DECISÕES DO PRESIDENTE
Artigo 274 - Da decisão ou omissão do Presidente em Questão de
Ordem, representação ou proposição de qualquer Vereador, cabe
recurso ao Plenário, nos termos da presente Seção.
Parágrafo Único - Até deliberação do Plenário sobre o recurso,
prevalece a decisão do Presidente.
Artigo 275 - O recurso, formulado por escrito, deverá ser proposto,
obrigatoriamente, dentro do prazo improrrogável de 02 (dois) dias
úteis, contados da decisão do Presidente.
§ 1º - Apresentando o recurso, o Presidente deverá, dentro do prazo
improrrogável de 02 (dois) dias úteis, dar-lhe provimento, ou, caso
contrário, informá-lo e, em seguida, encaminhá-lo à Comissão de
Constituição e Justiça.
§ 2º - A Comissão de Constituição e Justiça terá o prazo
improrrogável de 02 (dois) dias úteis para emitir parecer sobre o
recurso.
§ 3º - Emitindo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
independentemente de sua publicação, recurso será, obrigatoriamente,
incluído na pauta da Ordem do Dia da Sessão Ordinária seguinte, para
deliberação do Plenário.
§ 4º - Aprovado o recurso, o Presidente deverá observar a decisão
soberana do Plenário e cumpri-la, fielmente, sob pena de sujeitar-se a
processo de destituição.
§ 5º - Rejeitado o recurso, a decisão do Presidente será, integralmente
mantida.
SEÇÃO II
DOS PRECEDENTES REGIMENTAIS
Artigo 276 - Os casos não previstos neste Regimento serão decididos
pelo Presidente, passando os respectivos a constituir precedentes
regimentais, que orientarão à solução dos casos análogos, até que
sejam incorporados ao Regimento, mediante emendas.
§ 1º - Também constituirão precedentes regimentais as interpretações
do Regimento, feitas pelo Presidente.
§ 2º - Os precedentes regimentais serão condensados para a leitura a
ser feita pelo Presidente até o término da Sessão Ordinária seguinte, e
posterior publicação aos Vereadores.
§ 3º - Para os efeitos do parágrafo anterior, os precedentes deverão
conter, além do texto, a indicação do dispositivo regimental a que se
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refere; o número e a data da Sessão em que forem estabelecidos e a
assinatura de quem, na Presidência dos trabalhos, os estabeleceu.
Artigo 277 - Ao final de cada Sessão Legislativa, a Mesa fará, através
de Ato, a consolidação de todos os precedentes regimentais firmados,
em avulso, para distribuição aos Vereadores e posterior apresentação
de emendas para comporem o Regimento Interno.
TÍTULO VII
DA
TRAMITAÇÃO
ESPECIAL
E
URGENTE
DE
PROPOSITURAS DE INICIATIVA DOS CIDADÃOS.
Artigo 278 - Será assegurada tramitação especial e urgente às
proposituras de iniciativa popular.
Artigo 279 - Ressalvados as competências privativas previstas na Lei
Orgânica do Município, o direito de iniciativa popular poderá ser
exercido em qualquer matéria de interesse específico do Município, da
cidade ou de bairros, incluindo:
I - matéria não regulamentada por lei;
II - matéria regulada por lei que se pretenda modificar ou renovar;
III - emendas à Lei Orgânica do Município;
IV - realização de consulta plebiscitária à população;
V - submissão de Leis aprovadas a referendo popular.
Artigo 280 - Considera-se exercida a iniciativa popular quando:
I - o projeto de Lei ou de emenda à Lei Orgânica do Município vier
subscrito por, pelo menos, 5% (cinco por cento) do eleitorado
Municipal;
II - o requerimento para a realização de plebiscito ou se referendo
sobre Lei aprovada, vier subscrito por, pelo menos 1 % (um por cento)
do eleitorado municipal.
§ 1º - A subscrição dos eleitorados será feita em listas organizadas
por, pelo menos, uma entidade legalmente constituída, com sede nesta
cidade, ou 30 (trinta) cidadãos com domicílio eleitoral no município,
que se responsabilizarão pela idoneidade das subscrições.
§ 2º - As assinaturas ou impressões digitais dos eleitores com número
de inscrição, zona e seção eleitoral, serão apostas com formulários
impressos, cada um contendo em seu verso, o texto completo da
propositura apresentada e a indicação das entidades e cidadãos
responsáveis.
Artigo 281 - Terminada a subscrição, a propositura será protocolada
na Câmara Municipal a partir de que terá início o processo legislativo
próprio, ocasião em que deverá ser indicado o responsável pela defesa
da mesma.
§ 1º - Após o protocolo, a Secretaria da Mesa verificará se foram
cumpridas as exigências legais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, certificando a respeito.
§ 2º - Constatada a falta da Entidade ou dos 30 (trinta) cidadãos
responsáveis, ou a ausência do número legal de subscrições, a
Secretaria da Mesa devolverá a propositura completa aos promotores,
que poderão recorrer no prazo de 15 (quinze) dias corridos, à Mesa da
Câmara, que decidirá em igual prazo, sobre sua aceitação, garantida,
em qualquer hipótese, a reapresentação do projeto após suprida a falta.
§ 3º - Para os efeitos do parágrafo anterior não serão computadas as
assinaturas:
I - quando as zonas e sessões eleitorais não constarem dos
formulários, ou não corresponderem ao Município de Diamantino;
II - quando apostas em formulários que não contenham o texto do
projeto;
III - quando constatada duplicidade de assinaturas.
§ 4º - Constatado o número legal de assinaturas, a Secretaria
encaminhará o projeto à Presidência, que providenciará sua leitura na
primeira Sessão Ordinária a se realizar após o prazo de que trata o §
1º, deste artigo.
§ 5º - Lida a propositura, o Presidente despachará a mesma às
Comissões competentes para parecer conjunto.
§ 6º - As Comissões competentes, no mesmo dia, designarão um
relator, escolhido por sorteio dentre seus membros.
§ 7º - O relator, após sua designação, terá o prazo de até 07 (sete) dias
improrrogável, para manifestar-se.
Artigo 282 - Para defesa oral da propositura, será convocada, em 07
(sete) dias após a apresentação do relatório previsto no § 7º do artigo
anterior, audiência pública, presidida pelo Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e aberta com, pelo menos a maioria absoluta
dos membros das Comissões designadas para emitir parecer conjunto.
§ 1º - Pelo menos 03 (três) dias antes da audiência pública, com fim
exclusivo de apreciar o relatório sobre a propositura de iniciativa
popular em discussão, a Mesa obrigar-se-á a dar publicidade da
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mesma e fixar em local público na Câmara, cópia da propositura e do
relatório, bem como fornecer cópias do relatório aos proponentes.
§ 2º - Na audiência pública, abertos os trabalhos, será observada a
seguinte ordem:
I - leitura da propositura, sua justificativa e de relatório das Comissões
competentes, bem como declaração do número de eleitores que a
subscreveram;
II - defesa oral da propositura, pela proponente, pelo prazo de
15(quinze) minutos, prorrogável uma única vez, por mais 15 (quinze)
minutos;
III - debates sobre a constitucionalidade da propositura;
IV - debates sobre os demais aspectos da propositura.
Artigo 283 - As Comissões designadas para emitir parecer conjunto,
deliberarão sobre a propositura em até 07 (sete) dias improrrogáveis,
após a audiência pública, elaborando o respectivo parecer.
§ 1º - O projeto e o parecer, mesmo quando contrários, serão
encaminhados ao Plenário, com indicação dos votos recebidos nas
Comissões, incluindo-se na Ordem do Dia da primeira Sessão
Ordinária a ser realizada.
§ 2º - Se o parecer da Comissão de Constituição e Justiça for pela
inconstitucionalidade, será objeto de deliberação inicial, separado,
rejeitando o projeto, se aprovado o parecer pelo Plenário.
Artigo 284 - Instruída a propositura, seu parecer será dado a
conhecimento imediato dos representantes nomeados como cidadãos
responsáveis pela mesma.
§ 1º - Fica facultado a estes representantes, encaminhar à Mesa suas
considerações sobre o parecer emitido.
§ 2º - No caso previsto no parágrafo anterior, o Presidente procederá a
sua leitura antes da deliberação em Plenário.
Artigo 285 - Do resultado da deliberação em Plenário, será dado
conhecimento às entidades ou cidadãos responsáveis pelo
encaminhamento da propositura.
TÍTULO VIII
DA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA ESPECIAL
CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS
SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 286 - Os projetos de Leis Orçamentárias de iniciativa do Poder
Executivo, previstos na Lei Orgânica do Município, deverão ser
enviados à Câmara nos seguintes prazos:
I - diretrizes orçamentárias: 15 de abril;
II - plano plurianual o orçamento anual: 30 de agosto.
Artigo 287 - Recebidos do Executivo, até as datas citadas, os projetos
de Lei Orçamentárias serão numerados, independentemente de leitura,
e desde logo enviados à Comissão de Finanças e Orçamento,
providenciando-se, ainda, a sua distribuição aos Vereadores.
Parágrafo Único - A tramitação será precedida de audiências públicas.
Artigo 288 - O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal,
para propor modificação nos projetos a que se refere este Capítulo,
enquanto não for emitido o parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento.
Artigo 289 - Tratando-se do orçamento anual, não tendo a Câmara
Municipal recebido a proposta até a data prevista na legislação em
vigor, será considerado como projeto, a Lei Orçamentária vigente,
pelos valores de sua edição inicial, monetariamente corrigidos pela
aplicação de Índice inflacionário oficial, respeitado o princípio de
equilíbrio orçamentário.
Artigo 290 - Se o projeto de Lei Orçamentária for incluído na Ordem
do Dia, deverá figurar como item primeiro, seguidos na ordem
regimental, por vetos e projetos em regime de urgência.
Artigo 291 - Em nenhuma fase da tramitação destes projetos,
conceder-se-á vista do processo a qualquer Vereador.
SEÇÃO II
DA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS
Artigo 292 - A Comissão de Finanças e Orçamento, realizadas as
audiências públicas, disporá do prazo máximo e improrrogável de 10
(dez) dias úteis para emitir seu parecer, que deverá apreciar o aspecto
formal e mérito do projeto.
Artigo 293 - Publicado aos Vereadores o parecer, será o projeto
colocado sobre a Mesa, durante as duas Sessões Ordinárias seguintes,
para o recebimento de emendas por parte dos Vereadores.
§ 1º - As emendas apresentadas, devidamente justificadas, serão
encaminhadas à Comissão de Finanças e Orçamento para apreciação.
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§ 2º - Se não houver emendas, o projeto será incluído em Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária, para discussão e votação, sendo
vedada à apresentação de emendas.
§ 3º - Não serão recebidas, pelo Presidente, emendas em desacordo
com as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos.
Artigo 294 - Para elaborar o parecer obre cada emenda apresentada, a
Comissão de Finanças e Orçamento terá o prazo improrrogável de 05
(cinco) dias úteis.
Artigo 295 - Em seu parecer, deverão ser observadas as seguintes
normas;
I - as emendas da mesma natureza ou objetivo serão,
obrigatoriamente, reunidas pela Ordem numérica de sua apresentação,
em três grupos, conforme a Comissão recomende sua aprovação,
rejeição ou cuja apreciação transfira ao Plenário;
II - a Comissão poderá oferecer novas emendas, desde que de caráter
estritamente técnico ou retificativo, ou que visem restabelecer o
equilíbrio financeiro;
III - tratando-se do projeto de Lei do orçamento anual deverão ser
seguidas as disposições elencadas na Lei Orgânica do Município e nas
Constituições Federal e Estadual.
IV - tratando-se do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias,
observar-se-á o disposto na Lei Orgânica do Município.
Artigo 296 - Publicado o parecer sobre as emendas, o Projeto será
incluído em Ordem do Dia, dentro do prazo máximo de 07 (sete) dias
úteis, para discussão e votação, sendo vedada à apresentação de
emendas em Plenário.
Artigo 297 - Aprovado o Projeto, a votação das emendas far-se-á
individualmente ou em grupos, conforme dispuser o parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento.
Parágrafo Único - Dentro de cada um dos grupos constantes do
parecer, admite-se o destaque de emendas ou de grupos de emendas,
para discussão e votação em separado, sendo o pedido de destaque
formulado por escrito e votado sem discussão, encaminhamento de
votação ou declaração de voto.
Artigo 298 - Se aprovado sem emendas, o projeto será enviado à
sanção do Prefeito, caso contrário, o processo, retornará à Comissão
de Finanças e Orçamento para, dentro do prazo máximo e
improrrogável de cinco dias, elaborar a redação final.
Artigo 299 - Sempre que se fizer necessário, a Comissão, no parecer
de redação final, poderá adaptar os termos da emenda que restabelece
o equilíbrio financeiro ao qual foi deliberado em Plenário sobre as
demais emendas, devendo, nessa hipótese, mencionar expressamente,
no preâmbulo do parecer, a adaptação feita.
Artigo 300 - Publicado o parecer, o projeto, em fase de redação final,
será incluído em Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária.
Artigo 301 - Aprovada a redação final, será o projeto encaminhado à
sanção do Prefeito.
Artigo 302 - A Câmara não entrará em recesso enquanto não deliberar
sobre as Leis previstas neste Capítulo.
Artigo 303 - Ocorrendo veto, emenda ou rejeição do projeto de Lei
Orçamentária anual, os recursos que ficarem sem despesas
correspondentes, poderão ser utilizados conforme o caso, mediante
critérios especiais ou suplementares, com prévia e específica
autorização legislativa, nos termos da Lei Orgânica do Município.
Artigo 304 - Ressalvadas as disposições expressas neste Capítulo,
para discussão e votação de projetos de Leis Orçamentárias, aplicarse-ão no que couber, as normas estabelecidas no Regimento Interno e
Lei Orgânica, para projetos de Leis Complementares.
CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO DE TÍTULOS HONORÍFICOS
Artigo 305 - Por via de Decreto Legislativo, aprovado em discussão e
votação únicas, no mínimo por dois terços de seus membros, tendo
sido precedido de Sessão Preparatória secreta, a Câmara poderá
conceder título de cidadania ou qualquer outra honraria ou
homenagem a personalidades nacionais ou estrangeiras, radicadas no
País, comprovadamente dignos da honraria.
§ 1º - É vedada a concessão de títulos honoríficos a pessoas
candidatos a cargos eletivos a nível municipal, estadual ou federal.
§ 2º - Os títulos referidos no presente artigo poderão ser conferidos a
personalidades estrangeiras, mundialmente consagradas pelos serviços
prestados à humanidade, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto
no parágrafo anterior, nem a exigência de radicação no País, constante
do "caput" deste artigo.
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Artigo 306 - O projeto de concessão de título honorífico, além das
formalidades regimentais, virá acompanhado, como requisito
essencial, de circunstanciada biografia da pessoa que se deseja
homenagear.
Artigo 307 - O autor será considerado como fiador das qualidades da
pessoa que se deseja homenagear e da relevância dos serviços que
tenha prestado, e não poderá solicitar a retirada da propositura depois
de recebida pela Mesa.
Parágrafo Único - Em cada Sessão Legislativa cada Vereador poderá
propor somente um projeto de concessão de honraria.
Artigo 308 - Para discutir projeto de concessão de título honorífico,
cada Vereador disporá de 30 (trinta) minutos, com apartes.
Artigo 309 - A entrega dos títulos será feita em Sessão Solene, para
este fiem convocada.
§ 1º - Na Sessão Solene de entrega do título honorífico, o Vereador
autor do Projeto de Decreto Legislativo e o Presidente da Casa
assinarão, publicamente, a honraria outorgada.
§ 2º - Nas Sessões a que alude o presente artigo, para falar em nome
da Câmara só será permitida a palavra do Vereador autor da
propositura, como orador oficial, ou de outro por ele designado.
§ 3º - Os homenageados poderão fazer uso da palavra individualmente
ou por uma representante apenas em nome de todos.
TÍTULO IX
DA SANÇÃO DO VETO, DA PROMULGAÇÃO E REGISTRO DE
LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES.
Artigo 310 - O projeto de Lei aprovado pela Câmara será enviado ao
Prefeito, dentro de 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua
aprovação, que aquiescendo, o sancionará e promulgará.
Parágrafo Único - Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o
silêncio do Prefeito importará em sanção.
Artigo 311 - Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou
parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do
recebimento.
Artigo 312 - Sendo negada a sanção, as razões do veto serão
comunicadas dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente da
Câmara, sendo lidas em Plenário.
Artigo 313 - A Câmara Municipal deliberará sobre a matéria vetada
no prazo de 30 (trinta) dias de seu recebimento, em um único turno de
discussão e votação, em escrutínio secreto, com ou sem parecer.
§ 1º - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido o veto será
incluído na Ordem do Dia da Seção imediata, sobrestando-se as
demais proposições, até sua votação final.
§ 2º - A entrada da Câmara em recesso interromperá o prazo para
apreciação do veto anteriormente recebido.
Artigo 314 - O veto será despachado:
I - à Comissão de Constituição e Justiça, se as razões versarem sobre
aspectos de constitucionalidade ou legalidade da Lei vetada;
II - à Comissão de Finanças e Orçamento, se as razões versarem sobre
o aspecto financeiro da Lei vetada;
III - às outras Comissões de Permanentes, se houver razões versarem
sobre aspectos de interesse público.
Parágrafo Único - A Comissão terá o prazo improrrogável de 10 (dez)
dias para emitir parecer sobre o veto.
Artigo 315 - Se as razões do veto tiverem implicações concomitante
com aspectos de constitucionalidade ou legalidade, interesse público
ou de ordem financeira, as Comissões competentes terão o prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias para emitir parecer conjunto.
Artigo 316 - No veto parcial, a votação será necessariamente em
bloco, quando se tratar de matéria correlata ou idêntica.
Parágrafo Único - Não ocorrendo a condições prevista no "caput"
deste artigo, será possível a votação em separado de cada uma das
disposições autônomas atingidas pelo veto, desde que assim o requeira
1/3 (um terço), no mínimo, dos Vereadores, com aprovação do
Plenário, não se admitindo, para esses requerimentos, discussão,
encaminhamento de votação ou declaração de voto.
Artigo 317 - Para rejeição do veto é necessário o voto da maioria
absoluta dos membros da Câmara.
§ 1º - Rejeitado o veto, o Presidente da Câmara enviará o projeto ao
Prefeito para, em 48 (quarenta e oito) horas, promulgá-lo.
§ 2º - A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou
modificada pela Câmara.
Artigo 318 - Se a Lei não for promulgada pelo Prefeito, o Presidente
da Câmara Municipal a promulgará, e, se este não o fizer em igual
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prazo, caberá aos demais membros da Mesa, nas mesmas condições,
fazê-lo, observada a precedência dos cargos.
Artigo 319 - Serão promulgados e enviados à publicação dentro do
prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data de
sua aprovação em Plenário, ressalvadas as exceções regimentais:
I - pela Mesa, as Emendas à Lei Orgânica, com os respectivos
números de ordem;
II - pelo Presidente, os Decretos Legislativos e as Resoluções.
Artigo 320 - Os originais de Emendas à Lei Orgânica, de Leis, de
Decretos Legislativos e de Resoluções, serão registrados em livros ou
pastas próprios, rubricados pelo Presidente e arquivados na Secretária
da Câmara, enviando-se ao Prefeito, para os fins legais, cópia
autêntica dos autógrafos e, quando for o caso, dos Decretos
Legislativos, devidamente assinados pelo Presidente.
Artigo 321 - A matéria constante de projeto de Lei rejeitado, somente
poderá constituir objeto de novo projeto na mesma Sessão Legislativa,
mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.
Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica aos projetos de
iniciativa exclusiva do Prefeito, que serão sempre submetidos à
deliberação da Câmara.
TÍTULO X
DA SECRETARIA DA CÂMARA
Artigo 322 - os serviços administrativos da Câmara far-se-ão através
de sua Secretaria, segundo as determinações da Presidência, ou da
Mesa, sob a direção do Diretor Geral.
Parágrafo Único - Caberá à Mesa superintender os referidos serviços,
fazendo observar as terminações legais, sempre através do Diretor
Geral.
Artigo 323 - Qualquer solicitação à Secretaria Administrativa, feita
por Vereador, deverá ser dirigida ao Presidente, à Mesa ou ao Diretor
Geral da mesma.
Parágrafo Único - No recinto da Secretaria Administrativa, salvo o
Diretor Geral, somente será admitida a presença de funcionários.
Artigo 324 - Qualquer interpelação de Vereador sobre os serviços da
Secretaria, ou situação do respectivo pessoal será dirigida à Mesa,
através do Presidente, devendo ser formulada, obrigatoriamente, por
escrito.
Parágrafo Único - Depois de devidamente informada por escrito, a
interpelação será encaminhada ao Vereador interessado para
conhecimento.
TÍTULO XI
DA POLÍCIA INTERNA
Artigo 325 - O policiamento do edifício da Câmara, externa ou
internamente, compete privativamente à Mesa, sob a direção do
Presidente, sem intervenção de qualquer outra autoridade.
Parágrafo Único - O policiamento poderá ser feito por investigadores
de polícia, elementos da Polícia Militar, pessoal contratado
diretamente pela Câmara, ou outros elementos requisitados à
Secretaria da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, e postos à
disposição da Câmara.
Artigo 326 - No recinto do Plenário e em outras dependências da
Câmara, reservadas a critério da Mesa, só serão admitidos Vereadores
e funcionários da Secretaria, estes quando em serviço.
Artigo 327 - No edifício da Câmara é proibido o porte de armas, por
qualquer pessoa, inclusive por Vereadores, exceto pelos elementos do
corpo do policiamento.
Artigo 328 - É vedado aos espectadores manifestarem-se sobre o que
se passar em Plenário.
§ 1º - Pela infração ao disposto no presente artigo, deverá o Presidente
determinar ao corpo de policiamento à retirada do infrator ou
infratores do edifício da Câmara, inclusive empregando a força, se
necessário.
§ 2º - Não sendo suficientes as medidas previstas no parágrafo
anterior, poderá o Presidente suspender ou encerrar a Seção.
Artigo 329 - Poderá a Mesa prender em flagrante qualquer pessoa que
perturbar a ordem dos trabalhos, ou que desacatar a Câmara ou
qualquer de seus membros.
Parágrafo Único - O auto de flagrante será lavrado pelo Secretário da
Mesa, assinado pelo Presidente e duas testemunhas e, a seguir
encaminhado, juntamente com o detido, à autoridade competente, para
a instauração de inquérito.
TÍTULO XII
DO PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
CAPÍTULO I
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DO COMPARECIMENTO DO PREFEITO À CÂMARA
Artigo 330 - Poderá o Prefeito comparecer a Câmara, em dia e hora
previamente estabelecidos, para prestar esclarecimentos sobre
qualquer matéria, quando julgar oportuno fazê-lo.
Parágrafo Único - Na Sessão Extraordinária para esse fim convocada,
ou durante a Sessão Ordinária, o Prefeito fará uma exposição inicial
sobre os motivos que o levaram a comparecer na Câmara,
respondendo, a seguir, as interpelações a ele pertinentes, que
eventualmente lhes sejam dirigidas pelos Vereadores.
Artigo 331 - Sempre que comparecer a Câmara, o Prefeito terá assento
à Mesa, à direita do Presidente.
CAPÍTULO II
DA CONVOCAÇÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Artigo 332 - Os Secretários Municipais ou equivalentes poderão ser
convocados a requerimento de qualquer Vereador ou Comissão, para
prestar informações que lhe forem solicitadas sobre assunto de sua
competência.
§ 1º - O requerimento deverá indicar explicitamente o motivo da
convocação, especificando os quesitos que serão propostos ao
Secretário ou equivalente.
§ 2º - Aprovado o requerimento de convocação, o Presidente da
Câmara expedirá o respectivo ofício ao Prefeito, para que sejam
estabelecidos o dia e hora do comparecimento do Secretário
Municipal ou equivalente.
Artigo 333 - O Secretário Municipal ou equivalente deverá atender à
convocação da Câmara dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze)
dias, contados da data do recebimento do ofício.
Artigo 334 - A Câmara ou a Comissão poderão se reunir em Sessão
Extraordinária, em dia e hora previamente estabelecidos, com o fim
específico de ouvir o Secretário Municipal ou equivalente, sobre os
motivos da convocação.
§ 1º - Aberta a Sessão, os Vereadores dirigirão interpelações ao
Secretário Municipal ou equivalente, sobre os quesitos constantes do
requerimento, dispondo para tanto, de 05 (cinco) minutos, sem
apartes, na ordem estabelecida em folha de inscrição.
§ 2º - Para responder às interpelações que lhe forem dirigidas, o
Secretário Municipal ou equivalente, disporá de 10(dez) minutos,
sendo permitidos apartes.
§ 3º - É facultado ao Vereador reinscrever-se para nova interpelação.
Artigo 335 - Não havendo mais Vereadores inscritos para indagações
relativas aos quesitos do instrumento de convocação, o Secretário ou
equivalente convocado, obedecidos os mesmos critérios, será
interpelado sobre outros assuntos relevantes que, por dever de ofício,
seja obrigado a conhecer.
CAPÍTULO III
DAS CONTAS
Artigo 336 - As contas do Prefeito e da Mesa da Câmara,
correspondentes a cada exercício financeiro, serão julgadas pela
Câmara, antecedidas do parecer prévio do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso.
Artigo 337 - Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso, o Presidente despachará imediatamente à
Comissão de Finanças e Orçamento, que elaborará os respectivos
projetos de Decreto Legislativo e de Resolução, emitindo os
respectivos pareceres no prazo máximo e improrrogável de 15
(quinze) dias.
§ 1º - Após recebido da Comissão de Constituição e Justiça os
projetos competentes, com os respectivos pareceres, o Presidente
determinará a inclusão dos mesmos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária, sobrestando-se às deliberações quanto aos demais
assuntos, até que se ultime a votação, que será nominal, aberta.
§ 2º - Para discutir o parecer, cada Vereador disporá de 15 (quinze)
minutos, com apartes.
§ 3º - Somente por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros da
Câmara, deixará de ser acatado o parecer prévio emitido pelo Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso.
Artigo 338 - Para a apreciação das contas, a Câmara terá o prazo
improrrogável de 90 (noventa) dias, contados de seu recebimento do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Parágrafo Único - Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que a
Câmara tenha deliberado a respeito, as contas serão consideradas
aprovadas ou rejeitadas, de acordo com as conclusões do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Artigo 339 - Rejeitadas as Contas, serão estas imediatamente enviadas
ao Ministério Público, para os devidos fins.
Parágrafo Único - As contas do Município ficarão durante 60
(sessenta) dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte,
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade,
nos termos da Lei.
TÍTULO XIII
DA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO
Artigo 340 - O Regimento Interno da Câmara somente poderá ser
alterado, reformado ou substituído, através de Resolução.
Artigo 341 - O projeto de Resolução que vise alterar, reformar ou
substituir o Regimento Interno, somente será admitido quando
proposto:
I - por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara;
II - pela Mesa;
III - pela Comissão Especial para esse fim constituída.
§ 1º - O projeto de Resolução a que se refere o presente artigo será
discutido e votado em dois turnos, com interstício mínimo de 24
(vinte e quatro) horas, e só será considerado aprovado se contar com o
voto mínimo e favorável da maioria absoluta dos Vereadores.
§ 2º - Cabe somente à Comissão de Constituição e Justiça manifestarse nos projetos de Resolução referidos neste artigo.
Artigo 342 - Sempre que se proceder à reforma ou substituições do
Regimento Interno, a Mesa da Câmara, se necessário, promulgará,
simultaneamente, o respectivo Ato das Disposições Transitórias.
Artigo 343 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogada as disposições em contrário.
Diamantino-MT, 13 de dezembro de 2004.
VER SÉRGIO LUIZ GAINO
Presidente
Publicado por:
Eder Batistoni
Código Identificador:121CC1D9
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 273/2014 – ASS: 08/09/2014 – Valor global: R$
93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais). Unidade
Orçamentária: 110 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços
Públicos – Proj. Ativ.: 2.004; Contratado: ROSINETH DOS ANJOS
MACEDO - EPP: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM
CAMINHÃO DE CAPACIDADE MINIMA PARA 3.500 KG DE
CARGA, CABINE DUPLA PARA TRANSPORTE DE SETE
PESSOAS SERVIDORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIAMANTINO MT. Vigência do Contrato: 12 meses.
DIAMANTINO /MT em 08 de setembro de 2014.
JUVIANO LINCOLN
Prefeito Municipal.
Publicado por:
Sandra Berenice Wagner da Silva
Código Identificador:8296F625
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
RESULTADO ANALISE DE RECURSO INTERPOSTO
PREGÃO PRESENCIAL 068/2014
O Pregoeiro Oficial, nomeada pela Portaria n° 006/2014, para fins do
Art. 109, inciso I da Lei 8.666/2011 e da Lei 12.520/02, torna público
o resultado da analise do Recurso interposto pela empresa SM
GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA, referente ao pedido
classificação da recorrente e que declare a mesma vencedora nos
itens/lote que a mesma apresentou proposta por escrito. O Pregoeiro
oficial equipe de Apoio e Assessoria Jurídica Municipal, por
unanimidade, e com a decisão ratificada pelo Prefeito Municipal,
resolvem INDEFERIR o recurso impetrado pela empresa SM
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GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA. Tudo em conformidade
com a lavratura da Ata que se encontra inserta no respectivo processo
licitatório.
Diamantino - MT, 04 de Setembro de 2014.
LAURO JOSNEY CORREA
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
Lauro Josney Correa
Código Identificador:54C965C7
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 068/2014
A Prefeitura Municipal de Diamantino, através do Pregoeiro Oficial,
torna público o RESULTADO do PREGÃO PRESENCIAL
068/2014, cujo objeto é: Registro de preço para futura e eventual
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE
VESTUÁRIOS, PARA ATENDer As DEMANDAs DAs
SECRETARIAs DO MUNICIPIO DE DIAMANTINO - MT.
Onde se sagraram vencedoras as empresas HORA H ARTIGO
VESTUARIO LTDA ME, CNPJ: 04.273.854/0001-00, nos lotes 02,
03, 04, 05 e 11, totalizando R$ 164.105,00 (Cento e sessenta e quatro
mil e cento e cinco Reais), STAMP DISTRIBUIDORA DE
MALHAS LTDA, CNPJ: 36.932.978/0001-39, nos lotes 09, 13, 14,
16 e 18, totalizando R$ 147.069,00 (Cento e quarenta e sete mil e
sessenta e nove Reais), IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECÇÕES LTDA ME, CNPJ: 08.952.092/0001-11, nos
lotes 01, 08, 17 e 19, totalizando R$ 163.713,00 (Cento e sessenta e
três mil e setecentos e treze Reais), FIBRATEX COMERCIAL
LTDA ME, CNPJ: 02.889.493/0001-98, nos lotes 06, 10 e 15,
totalizando R$ 325.510,00 (Trezentos e vinte e cinco mil e quinhentos
e dez Reais) e a empresa ALESSANDRO DO NASCIMENTO ME,
CNPJ: 06.124.188/0001-66, nos lotes 07 e 12, totalizando R$
156.040,00 (Cento e cinquenta e seis mil e quarenta Reais).
Diamantino - MT, 09 de Setembro de 2014.
LAURO JOSNEY CORREA
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
Lauro Josney Correa
Código Identificador:1A81C4AB
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL 074/2014
A Prefeitura Municipal de Diamantino, através do Pregoeiro Oficial,
torna público, para conhecimento de interessados que realizará no dia
24/09/2014 às 13h00min, Licitação na modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL (SRP), tipo “Menor Preço por lote”, cujo objetivo é:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER
AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
DIAMANTINO - MT. O Edital completo está à disposição na sede
da Prefeitura, sito a Av. Desembargador J. P. F. Mendes, Nº 2.341 –
Jardim Eldorado, Diamantino – MT, setor de licitação das 07h00min
as 11h00min e das 13h00min as 17h00min, e no site da Prefeitura
Municipal: www.diamantino.mt.gov.br. Maiores informações pelo
telefone (65) 3336-6422/6423.
Diamantino - MT, 10 de Setembro de 2014.
LAURO JOSNEY CORREA
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
Lauro Josney Correa
Código Identificador:E1B92996
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL 075/2014
A Prefeitura Municipal de Diamantino, através do Pregoeiro Oficial,
torna público, para conhecimento de interessados que realizará no dia
24/09/2014 às 08h00min, Licitação na modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL (SRP), tipo “Menor Preço por lote”, cujo objetivo é:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTINO MT. O Edital completo está à disposição na sede da Prefeitura, sito a
Av. Desembargador J. P. F. Mendes, Nº 2.341 – Jardim Eldorado,
Diamantino – MT, setor de licitação das 07h00min as 11h00min e das
13h00min as 17h00min, e no site da Prefeitura Municipal:
www.diamantino.mt.gov.br. Maiores informações pelo telefone (65)
3336-6422/6423.
Diamantino - MT, 10 de Setembro de 2014.
LAURO JOSNEY CORREA
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
Lauro Josney Correa
Código Identificador:3ABDFA6A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 086/2014-GAB
Dispõe sobre a composição e nomeação dos membros
que constituem o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social-CACS do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos profissionais da
Educação-FUNDEB,
O Prefeito Municipal de Diamantino, Estado de Mato Grosso, Senhor
JUVIANO LINCOLN, no uso de suas atribuições legais e nos termos
da Lei Federal Nº11.494/2007 e do Art. 2º da Lei Municipal Nº 917
de 15 de julho de 2013.
RESOLVE:
Art. 1º- Nomear os membros que constituem o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social-CACS do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
profissionais da Educação-FUNDEB para o mandato de 2014/2016,
compreendendo o período 27 de junho de 2014 a 27 de junho de 2016,
nas funções abaixo especificadas:
NOME
Luciane Agripina de Barros
Joanil Vítor de Oliveira

SEGMENTO
Representante dos Diretores
Representante dos Diretores
Representante dos Pais de
Moacir de Almeida Batista
alunos
Representante dos Pais de
Adão Mendes da Silva
alunos
Representante dos Pais de
Celita Celestino de Souza
alunos
Representante dos Pais de
Solange Aldaia Xavier
alunos
Jane Clair Verza
Representante de Professores
Salete Luiza Zucchi
Representante de Professores
Kelly Christina José de Assis Representante Poder Executivo
Cleusa Maria Scandaroli
Representante Poder Executivo
Conci
Rosicléia Silveira Montalvão
Representante Poder Executivo
Konrad
Juliana Lemes Izepiloski
Representante Poder Executivo
Tereza Maria da Cruz Representante dos servidores
Oliveira
Técnicos Administrativos
Lucinda Praxedes Capistrano Representante dos servidores
Azevedo
Técnicos Administrativos
Representante dos Estudantes
Anísia Mendes Santiago
de Educação Básica
Representante dos Estudantes
Maria Aparecida de Andrade
de Educação Básica
Representante dos Estudantes
Jucinete Vilele dos Santos
de Educação Básica
Representante dos Estudantes
Valeriano Filho da Silva
de Educação Básica
Selma Paulina da Silva
Representante Conselho Tutelar
Siqueira
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CARGO
Titular
Suplente

FUNÇÃO
Vice-Presidente
Membro

Titular

Presidente

Suplente

Membro

Titular

1ª Secretaria

Suplente

Membro

Titular
Suplente
Titular

2ª Secretaria
Membro
Membro

Suplente

Membro

Titular

Membro

Suplente

Membro

Titular

Membro

Suplente

Membro

Titular

Membro

Suplente

Membro

Titular

Membro

Suplente

Membro

Titular

Membro
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Consuelo
de
Rodrigues Vanni

Fátima

Jamil Rodrigues Barroso
Osvaldo Rodrigues de Souza

Representante Conselho Tutelar Suplente
Representante do Conselho
Titular
Municipal de Educação
Representante do Conselho
Suplente
Municipal de Educação

Membro
Membro
Membro

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
Diamantino, 09 de setembro de 2014.
JUVIANO LINCOLN
Prefeito Municipal
Publicado por:
Alexandrino Rodrigues da Cruz
Código Identificador:5E915D3D
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 008/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
APROVADOS E/ OU CLASSIFICADOS NO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINOMT.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM AQUINO-MT JOSAIR
JEREMIAS LOPES, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a lei: 1.340/2013 de 08 de agosto de 2013 em conformidade
com o Edital nº 001/2013, publicado no Jornal da AMM-MT em
05/09/2013, e o resultado homologado através do decreto nº 003/2014
de 07 de janeiro de 2014, observando as necessidades dos serviços, o
número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação,
RESOLVE:
CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, aprovados e/ ou
classificados no concurso público 001/2013, para comparecer junto ao
Departamento Pessoal desta Prefeitura Municipal, sito a Avenida
Cuiabá nº 143 – Bairro Centro – Dom Aquino – MT no horário das
07:30 às 13:00 horas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de
publicação deste Edital, munidos da documentação exigida
relacionados ao anexo único deste Edital, para fins de nomeação e
posse, o que não ocorrendo implicará em desistência da vaga ao cargo
em que foi aprovado e/ ou classificado.
CANDIDATO
CLASSIF.
Kaio Silva dos Anjos
4º
Neide
Maria Rodrigues
3º
Souza
Maria de Fátima Fontanali

5º

Diego Maradona dos Santos
2º
Moreno
Suzi Aparecida de Oliveira
1º
Rúbio
Nilvaci Araújo Lourenço

3º

CARGO
SECRETARIA
Enfermeiro
Secretaria de Saúde
Agente Administração Pública
Secretaria de Saúde
- Limpeza
Auxiliar
Desenvolvimento
Secretaria Educação
Infantil (ADI)
Secretaria de Obras
Fiscal de Consumo - DAE
Públicas e Urbanismo
Técnico
Manutenção
e Secretaria de Obras
Tratamento - DAE
Públicas e Urbanismo
Agente Administração Pública Secretaria de Obras
- Gari
Públicas e Urbanismo

O candidato que recusar a nomeação ou, nomeado, deixar de tomar
posse no prazo máximo de 30 (trinta) dias, perderá o direito a vaga.
O anexo a este Edital encontra-se disponível no Jornal da AMM-MT,
no Departamento Pessoal e afixado no mural desta Prefeitura e se
tornam parte integrante do presente Edital.
Prefeitura Municipal de Dom Aquino-MT, em 08 de Agosto de 2014.
JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2014
RELAÇAO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA POSSE DO
CONCURSO
PÚBLICO
Nº
001/2013
CONFORME
INSTRUÇÃO NORMATIVA - SRH N.003/2013
6.13)Da convocação de posse a nomeação em caráter efetivo
observará o numero de vagas existentes e a ordem de classificação, e
dá-se por meio de decreto emitido pelo Prefeito Municipal e/ou se for
o caso Presidente da Câmara municipal;
6.14) Publicado o Ato de nomeação , em Diário Oficial da AMM , os
candidatos classificados, primeiros colocados no concurso serão
convocados para tomar posse e deverão apresentar documentação no
original ou fotocópia autenticada em cartório, que comprove:
Cédula de identidade; ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei
(art. 12 e 37, I da CF/88);
Certidão de Casamento ou Nascimento;
Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos (se for o
caso);
Carteira de vacinação dos filhos menores de 07 anos;
Cartão de identificação do contribuinte (CPF);
Cartão do PIS/PASEP;
Comprovante de votação das duas ultimas eleições que antecedem a
posse;
Titulo eleitoral;
Certidão negativa fornecida pelo cartório distribuidor da comarca do
município dos últimos cinco (05) anos relativa à existência ou
inexistência de ações cíveis e criminais (com transito em julgado);
Certidão negativa de débitos para com o município de Dom Aquino;
Atestado médico admissional expedido pelo profissional credenciado
no Ministério do Trabalho de acordo com as exigências da
administração municipal, registro no conselho da respectiva categoria
quando se tratar de profissão regulamentada incluindo-se
comprovante de quitação de anuidade;
Certidão de reservista (quando do sexo masculino);
Comprovante de escolaridade (diploma registrado);
Declaração contendo endereço residencial;
Declaração negativa de acumulo de cargo público( sendo que esta
declaração deverá ser expedida pelos órgãos das esferas: Federal,
Estadual e Municipal ) ; não ter infringido as leis que fundamentam o
edital;
Declaração de bens;
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - (Para os cargos de
Motorista e Operador de Máquinas);
6.14.1)Deverá constar obrigatoriamente nos atestados, nos exames
médicos e documentos complementares: o nome completo e o numero
ou do RG do CPF do nomeado; não serão aceitos exames, laudos,
atestados médicos e outros documentos rasurados, ilegíveis, que não
contenham identificação do médico declarante-carimbo e assinatura, e
com mais de 60 (sessenta) dias contados da data da expedição do
documento.
6.14.2) O Candidato nomeado como portador de necessidades
Especiais-PNE deverá apresentar laudo médico, discriminando a
espécie, o grau ou nível de deficiência , com expressa referência ao
código correspondente da classificação internacional de doenças
(CID) vigente, e a provável causa da deficiência;
6.14.3)Os exames e os demais procedimentos médicos previstos nesta
Instrução Normativa que foram solicitados ao nomeado poderão ser
provenientes do serviços da rede saúde pública ou privada; O ônus
decorrente da realização dos exames e dos demais procedimentos
médicos ou documental é de inteira responsabilidade do nomeado.
6.15)O candidato para o cargo efetivo deverá obrigatoriamente
apresentar ao setor de recursos humanos declaração emitidas pelos
órgãos das esferas: Federal, Estadual e Municipal de acumulação de
cargos empregos e ou funções nesta esferas.
6.16)Deverá ser verificado se o candidato recebe proventos de
aposentadoria se aposentado verificar a natureza do cargo em que
inativou-se (operacional, técnico ou cientifico) e respectiva carga
horária; havendo acumulação verificar a natureza dos cargos e se esta
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previsto na execução dos incisos XVI e XVII e & 10 do artigo 37 da
Constituição Federal;

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

6.17)Em qualquer situação existindo a hipótese de acumulação ilícita
de cargos empregos ou funções publicas o setor de recursos humanos
deverá elidir a situação irregular antes de o candidato tomar posse do
novo cargo;

Registrado na Secretaria de Administração e publicado por afixação
no local público e de costume, conforme Legislação em vigor.
Data Supra.

6.18)Aprovada a documentação Será editado o decreto de nomeação,
publicação e assinatura do termo de posse e exercício em livro
próprio;
6.19)A investidura em cargo publico ocorrera com a posse; a posse
deverá ocorrer no prazo improrrogável de até 30 dias, contados da
publicação do ato de provimento;
6.20)O prazo de validade do concurso publico será de até dois (02)
anos, sendo que poderá ser prorrogável em vez, por igual período;
6.21)O prefeito e/ou presidente da câmara deverá verificar sob pena
de responsabilidade se forem satisfeitas as condições estabelecidas em
lei ou regulamento para a investidura do cargo; toda documentação
deverá ser conferida antes da posse;
Prefeitura Municipal de Dom Aquino-MT em 08 de Agosto de 2014.
JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal
Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:FCF195D5
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 065/2014
DECRETO N.º 065/2014 DE 08 DE AGOSTO DE 2014.
DISPÕE
SOBRE
NOMEAÇÃO
DOS
APROVADOS E/ OU CLASSIFICADOS NO
CONCURSO PÚBLICO 001/2013 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM AQUINO-MT JOSAIR
JEREMIAS LOPES, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a lei: 1.340/2013 de 08 de agosto de 2013 em conformidade
com o Edital nº 001/2013, publicado no Jornal da AMM-MT em
05/09/2013, e o resultado homologado através do decreto nº 003/2014
de 07 de janeiro de 2014, observando as necessidades dos serviços, o
número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação.
D E C R E T A:
artigo 1º - Fica nomeado os candidatos abaixo relacionados
aprovados e/ ou classificado no Concurso Público 001/2013, para o
preenchimento da vaga em cargo efetivo da Administração Municipal.
CANDIDATO
Kaio Silva dos Anjos
Neide Maria Rodrigues
Souza
Maria de Fátima Fontanali
Diego Maradona dos Santos
Moreno
Suzi Aparecida de Oliveira
Rúbio
Nilvaci Araújo Lourenço

CLASSIF.
4º
3º
5º
2º
1º
3º

CARGO
SECRETARIA
Enfermeiro
Secretaria de Saúde
Agente Administração Pública
Secretaria de Saúde
- Limpeza
Auxiliar
Desenvolvimento
Secretaria Educação
Infantil (ADI)
Secretaria de Obras
Fiscal de Consumo - DAE
Públicas e Urbanismo
Técnico
Manutenção
e Secretaria de Obras
Tratamento - DAE
Públicas e Urbanismo
Agente Administração Pública Secretaria de Obras
- Gari
Públicas e Urbanismo

VALDÉCIO LUIZ DA COSTA
Secretário de Administração
Publicado por:
Laudiceia Gomes da Silva
Código Identificador:CFF584C1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO - LOA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO.
De 09 de Setembro de 2014.
O Excelentíssimo Senhor LINO CUPERTINO TEIXEIRA, Prefeito
Municipal de Figueirópolis D´Oeste, MT, usando de suas atribuições
legais, e cumprindo os princípios da legalidade, da publicidade, da
transparência e da honestidade, e ainda buscando orientar a todos os
interessados, com base na Constituição Federal e da Lei 101/2000,
TORNA PÚBLICO que fará realizar AUDIÊNCIA PÚBLICA para
apresentação de anteprojeto de lei que institui a LOA, (Lei
Orçamentária Anual) para o exercício de 2015, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que se realizará no dia 23 de Setembro de 2014,
nas dependências do Prédio da Câmara Municipal a partir das
08h:30min(oito horas e trinta minutos), localizado, na Rua Rio
Grande do Sul n.º 142, cujo objetivo será de recolher dados e
subsídios para o processo de tomada de decisões do Poder Executivo
Municipal, bem como proporcionar aos cidadãos a oportunidade de
encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões acerca do assunto em
pauta.
Figueirópolis D´Oeste, MT em 09 de Setembro de 2014.
LINO CUPERTINO TEIXEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maria Aparecida de Oliveira Souza
Código Identificador:C59ECDE0
SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010-2014 - EDITAL
COMPLEMENTAR Nº 002-2014
PREÂMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D’OESTE
MT, C.N.P.J. nº. 01.367.762/0001-93, com sede administrativa na
Rua Santa Catarina, 146, - Centro, por meio de sua Pregoeira Srta.
Dandra Renata Souza Lima e sua equipe de apoio, nomeada pela
Portaria nº 001/2014, torna público para todos os interessados, em
obediência aos parâmetros da Leis Federais nºs. 10.520/2002 e
8.666/93 e demais legislação complementa, que houve alteração, no
Edital de pregão presencial em epígrafe, conforme as disposições
que seguem:

ARTIGO 2º - O candidato que recusar a nomeação ou, nomeado,
deixar de tomar posse no prazo máximo de 30 (trinta) dias, perderá o
direito a vaga.

ONDE SE LÊ:

ARTIGO 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2014

ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2014
A Prefeitura Municipal de Figueirópolis D’Oeste, Estado de Mato
Grosso com sede na Rua Santa Catarina, n.º 146, Centro, CEP:
78.290-000, na cidade de Figueirópolis D’ Oeste, Estado de Mato
Grosso, por intermédio da Pregoeira Oficial, designada pela Portaria

Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Aquino, em 08 de Agosto de
2014.
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nº 001/2014, torna público para conhecimento dos interessados que,
conforme a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 e com aplicação
subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações, e demais
legislação complementar, vigente e pertinente à matéria, fará realizar
licitação na modalidade de Pregão Presencial n° 010/2014 visando à
Contratação de serviços médicos no Programa de Saúde da
Família e Pronto Atendimento municipal, do Município de
Figueirópolis D’ Oeste, Estado de Mato Grosso, conforme
disposto no presente edital.
(...)

As despesas da presente contratação correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária:
Secretaria Municipal de Saúde –
Manutenção
do
Programa
Assistência a Saúde da Família PSF
Secretaria Municipal de Saúde –
Manutenção e encargos com a
Secretaria de Saúde.

05.002.10.301.0010.2088.3.3.90.36.00.00.00
terceiros pessoa física. (135)

-

Outros

serv.

005.001.10.122.0010.2010.3.3.90.36.00.00.00 – Outros Serviços
terceiros pessoa física. (108).

ONDE SE LÊ:
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2014

Sendo Pessoa Física:
a) Cópia de cédula de identidade e CPF;
b) Cópia de Carteira Profissional do Conselho Regional de Medicina –
CRM;
c) Certidão Negativa Municipal (Certidão Negativa de Débitos
Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da Lei, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias
da data de encerramento desta licitação, se outro prazo não constar
dos documentos;
d) Cópia do Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina).
e) Atestado de capacidade Técnica.

ANEXO VII – MODELO DE CONTRATO
MINUTA DE CONTRATO N.º ____/2014
(...)
CLÁUSULA SÉTIMA- DOS RECURSOS FINANCEIROS E
ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos financeiros para pagamento das despesas de que trata o
presente contrato, são recursos próprios do Município;
Os recursos orçamentários para cobertura de despesas decorrentes do
presente Contrato correrão por conta da seguinte Dotação
Orçamentária:

LEIA-SE:
EDITAL DE LICITAÇÃO

Secretaria Municipal de Saúde –
05.002.10.301.0010.2088.3.3.90.36.00.00.00
Manutenção do Programa Assistência
terceiros pessoa física. (135)
a Saúde da Família PSF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2014
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2014
A Prefeitura Municipal de Figueirópolis D’Oeste, Estado de Mato
Grosso com sede na Rua Santa Catarina, n.º 146, Centro, CEP:
78.290-000, na cidade de Figueirópolis D’ Oeste, Estado de Mato
Grosso, por intermédio da Pregoeira Oficial, designada pela Portaria
nº 001/2014, torna público para conhecimento dos interessados que,
conforme a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 e com aplicação
subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações, e demais
legislação complementar, vigente e pertinente à matéria, fará realizar
licitação na modalidade de Pregão Presencial n° 010/2014 visando à
Contratação de serviços médicos no Programa de Saúde da
Família e Pronto Atendimento municipal, do Município de
Figueirópolis D’ Oeste, Estado de Mato Grosso, conforme
disposto no presente edital.
(...)
Sendo Pessoa Física:
a) Cópia de cédula de identidade e CPF;
b) Cópia de Carteira Profissional do Conselho Regional de Medicina –
CRM;
c) Certidão Negativa Municipal (Certidão Negativa de Débitos
Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da Lei, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias
da data de encerramento desta licitação, se outro prazo não constar
dos documentos;
d) Cópia do Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina).

-

Outros

serv.

LEIA – SE:
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2014
ANEXO VII – MODELO DE CONTRATO
MINUTA DE CONTRATO N.º ____/2014
(...)
CLÁUSULA SÉTIMA- DOS RECURSOS FINANCEIROS E
ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos financeiros para pagamento das despesas de que trata o
presente contrato, são recursos próprios do Município;
Os recursos orçamentários para cobertura de despesas decorrentes do
presente Contrato correrão por conta da seguinte Dotação
Orçamentária:
Secretaria Municipal de Saúde –
Manutenção
do
Programa
Assistência a Saúde da Família PSF
Secretaria Municipal de Saúde –
Manutenção e encargos com a
Secretaria de Saúde.

05.002.10.301.0010.2088.3.3.90.36.00.00.00
terceiros pessoa física. (135)

-

Outros

serv.

005.001.10.122.0010.2010.3.3.90.36.00.00.00 – Outros Serviços
terceiros pessoa física. (108).

7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 - Permanecem inalteradas todas as demais condições do edital.
Prefeitura do Município de FIGUEIROPOLIS D’OESTE – MT, 09 de
Setembro de 2014.

ONDE SE LÊ:
17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas da presente contratação correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária:
Secretaria Municipal de Saúde –
05.002.10.301.0010.2088.3.3.90.36.00.00.00
Manutenção do Programa Assistência
terceiros pessoa física. (135)
a Saúde da Família PSF

-

LEIA – SE:
17 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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Outros

DANDRA RENATA SOUZA LIMA
Pregoeira
Publicado por:
Dandra Renata Souza Lima
Código Identificador:7AFA6676

serv.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
LEI 635/2014
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LEI Nº. 635, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a aprovação do parcelamento do solo
para fins urbanos do Residencial (Uni-Familiar) e
comercial, e da outras providências.

instruções estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal de Gaúcha do Norte, no horário das 07:00 às 17:00 horas,
pelo endereço eletrônico licitacaogauchadonorte@hotmail.com ou no
site www.gauchadonorte.mt.gov.br.
Gaúcha do Norte - MT, 09 de Setembro de 2014.

Nilson Francisco Aléssio, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere a
Lei Orgânica do Município; faz saber que a Câmara Municipal de
Vereadores em sessão de 01/09/2014, aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º – Esta Lei regulamenta o parcelamento do solo para fins
urbanos do Residencial (Uni-Familiar) e comercial, em atendimento
ao disposto no Art. 3° da Lei Municipal n°. 057/1999 de 03 de Março
de 1999 e em consonância ao Estatuto das Cidades, regulamentado
pela Lei Federal 10.257/2001.
Art. 2º - Fica autorizado o loteamento residencial e comercial neste
Município, de propriedade de COLONIZADORA GAÚCHA - MT,
de acordo com a Aprovação Preliminar emetida pelo departamento de
enhenharia e arquitetura em 08 de Agosto de 2014.
Paragrafo Únicoº. O loteamento a que se refere o caput do artigo será
de padrão MÉDIO, conforme previsto no Artigo 7º alínea B, da Lei nº
057/99.
Art. 3º - Ficam Criadas as vias públicas situadas no loteamento, as
quais terão as denominações conforme descritas no projeto
arquitetônico.
Art. 4º - Ficam reservadas as areas institucionais exigidas em Lei,
conforme apresentadas no projeto arquitetônico.
Art. 5º - Caberá ao poder executivo fiscalizar e garantir que os
requisitos legais enunciados na Lei Miunicipal 057/1999 e Lei Federal
10.257/2001 sejam cumpridos.
Art. 6º - Para os passeios públicos deverão ser cumpridas as normas
constantes da Lei municipal n° 404/2010.
Art. 7º - Para efeitos de incidência tributária aplicada pelas leis nº 386
de 18 de Dezembro de 2009, (Código Tributário Municipal), e Lei n˚
385 de 18 de Dezembro de 2009 (Planta genérica de Valores), o
loteamento enquadrar-se-á no código de bairro ‘A’ (CENTRO),
pertencente aos setores fiscais nº 1, 2 e 5.
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gaúcha do Norte, 10 de Setembro de 2014.
NILSON FRANCISCO ALÉSSIO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Juliano Matos
Código Identificador:E6A77A61
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº
007/2014
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Gaúcha do Norte-MT, através da Presidente, torna público que por
ausência de interessados na sessão pública que se realizou em
09/09/2014 às 14:00, foi declarada DESERTA a Tomada de Preços
nº 007/2014 que tem por objeto a Contratação de empresa para
reforma do Posto de Saúde no Distrito de Nova Aliança à 50 Km
da Sede do Município de Gaúcha do Norte-MT, conforme
especificações do edital. A Presidente comunica aos interessados que
o certame será REPETIDO, em sessão pública a ser realizada às
14:00 hrs do dia 07/10/2014 (Horário de cuiabá) na sala de
licitações. Esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações e demais disposições aplicáveis. O Edital contendo as
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PATRICIA FRITSCHI SCHENKEL
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Publicado por:
Alessandro Ap. Medina Ubeda
Código Identificador:8D0DBF3A
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2013
OBJETO: prorrogação do prazo do Contrato original nº 164/2013
para mais 08 (oito) meses.
DATA: 09/09/2014
CONTRATADO: FELIPE PELLEGRINI TAVARES
VALOR R$ 19.094,08
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2013
OBJETO: prorrogação do prazo de execução do Contrato original nº
165/2013 para mais 08 (oito) meses.
DATA: 09/09/2014
CONTRATADO: FELIPE PELLEGRINI TAVARES
VALOR R$ 23.867,68
Guarantã do Norte, 10 de setembro de 2014.
MARCELO DE CASTRO SOUZA
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado por:
Nilva Roman
Código Identificador:25EA979F
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
EDITAL COMPLEMENTAR 043/2014
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2014
EDITAL COMPLEMENTAR N º 004/2014, de 08 de setembro de
2014.
DIVULGAÇÃO DO GABARITO
O Prefeito Municipal e o Presidente da Comissão Examinadora do
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014 do Município de
GUIRATINGA/MT, no uso de suas atribuições, torna público que o
Gabarito das Provas Escritas realizadas em 07/09/2014 encontra-se a
disposição dos interessados no Quadro Mural da Prefeitura Municipal
de GUIRATINGA/MT a partir desta data, bem como no endereço
eletrônico:
http://www.guiratinga.mt.gov.br
e
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt/. – (jornal oficial
eletrônico dos municípios do Estado de Mato Grosso).
Desta forma, fica valendo a data da publicação na imprensa oficial
como início da contagem de prazo recursal nos termos do edital do
Processo.
.
Guiratinga/MT, 08 de setembro de 2014.
HÉLIO ANTÔNIO FILIPIN GOULART
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 183/2014, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

DOMILSON DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Comissão Examinadora
Portaria 083/2014

Nomeia os Membros para a Comissão Especial de
Organização e Avaliação do Processo Seletivo
Simplificado – PSS nº 008/2014 e dá outras
providências.

GABARITO
CARGO: TÉCNICO DE RAIO X – COD: 023
Publicado por:
Domilson de Oliveira Souza
Código Identificador:9D6FCB43
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 036/2014
O Sr. Nélvio Tocolini, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga
do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;
Considerando a necessidade de atendimento às solicitações de
empréstimo de Plenário, tendo em vista ser o único local com
estrutura para atender aos munícipes, Poder Executivo e Autarquias.
RESOLVE:
Art. 1º. Designar para Regime de Plantão as seguintes servidoras:
Período
08/09/2014 a 14/09/2014
15/09/2014 a 21/09/2014
22/09/2014 a 28/09/2014
29/09/2014 a 05/10/2014
06/10/2014 a 12/10/2014
13/10/2014 a 19/10/2014

Servidora
Aucirlene Peterle
Karynne Patrícia Fernandes
Iria Klais
Rosangela Grisa Grabovski
Graciele Angelica Ferreira
Ariany Caetano Andrade

Telefone
(66) 9694 0861
(66) 9675 4748
(66) 9617 3637
(66) 9604 7648
(66) 9987 9949
(66) 9658 3308

PEDRO FERRONATTO, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte,
Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação vigente, em especial as contidas na Lei Orgânica
Municipal, resolve:
Art. 1º - Nomear os membros da Comissão Especial de Organização e
Avaliação do Processo Seletivo Simplificado nº. 008/2014:
1°. DIOGO YOSHIMURA DE BRITO, ocupante do cargo efetivo
de Médico – 40 Horas, mat. n° 941, CPF nº 890.561.591-00,
Presidente.
2º. RITA DE CASSIA SPANHOL, ocupante do cargo efetivo de
Enfermeira Padrão – 40 Horas, mat. n° 930, CPF nº 015.536.71104, Secretária.
3º. PRICILA MARIA MOREIRA, ocupante do cargo
comissionado de Diretor de Departamento, mat. n° 883, CPF nº
025.152.971-10, Membro.
Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato
Grosso, aos 09 de setembro de 2014.
PEDRO FERRONATTO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Annye Crhistine Leimann
Código Identificador:C20438CD

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, aos 05 de setembro de
2014.
NÉLVIO TOCOLINI
Presidente da Câmara Municipal
Publicado por:
Aucirlene Peterle
Código Identificador:5B1F0004
CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL N° 005/2014 CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA
PÚBLICA
O Senhor Nelvio Tocolini, Presidente da Câmara Municipal de
Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, vem pelo Presente
EDITAL, convocar os Senhores Vereadores e a População em geral
para a AUDIÊNCIA PÚBLICA que tem como finalidade
específica discutir o Projeto de Lei nº 030/2014, LDO – LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002 AO EDITAL PSS Nº
007/2014
O Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato
Grosso, Pedro Ferronatto, no uso de suas atribuições legais, torna
público a RELAÇÃO DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES
HOMOLOGADAS no Processo Seletivo Simplificado nº 007/2014,
nos seguintes termos:
INS
01
02
03
04
05
06
07

AMPLA CONCORRÊNCIA
CANDIDATO
CARGO
DILVA MARIA ZINI
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
ANTONIA DOS SANTOS BRITO
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
EMILIANA CHAVES ALVES
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
JOSIANE APARECIDA VILETE
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
VANUZA MARIA DE SOUZA
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
HAYZA DOS SANTOS MEDEIROS
CIRURGIÃO - DENTISTA
LUAN SANTOS LORENCETTI
CIRURGIÃO - DENTISTA

INS

Data: 11 de setembro de 2014
Horário: 19h00min
Local: Plenário da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT.
Sem mais para o momento.
Ipiranga do Norte, 08 de setembro de 2014.
NELVIO TOCOLINI
Presidente da Câmara Municipal
Publicado por:
Aucirlene Peterle
Código Identificador:F2796C66
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-------

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
CANDIDATO
CARGO
-------

Fica aberto o prazo recursal de 02 dias úteis, a contar da publicação
deste Edital, para interposição de recurso contra as inscrições
homologadas.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 14 de setembro de 2014,
mantendo-se inalterado o local de prova.
O presente Edital deverá se publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos
Municípios do Estado de Mato Grosso, no site oficial do Município de
Ipiranga do Norte (www.ipirangadonorte.mt.gov.br) e no mural da
Prefeitura, para os fins previstos no Edital de Abertura do PSS nº
007/2014.
Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso,
aos 09 dias do mês de setembro de 2014.
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PEDRO FERRONATO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Annye Crhistine Leimann
Código Identificador:A1A60478
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ
GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO
A Prefeitura Municipal de Itanhangá, Estado de Mato Grosso, com
sede na Rua Florianópolis S/Nº, centro, nesta Cidade de Itanhangá –
MT, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº. 07.209.225/0001-00,
através do Departamento de Recursos Humanos, após analise da
documentação entregue pela Sra. SIMONI ALVES DA ROCHA,
portadora da Carteira de Identidade n.° 1447423-9 SSP/MT, inscrita
no CPF n°. 962.513.601-00 e do Titulo de Eleitor Nº. 022648861805,
Zona 027, Seção 096, candidata aprovada no PROCESSO
SELETIVO PUBLICO Nº 001/2014, para o Cargo de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Micro Área 02 e com base no
parecer jurídico, considerou que a referida candidata não está apta a
assumir processo seletivo publico devido o não preenchimento das
exigências do edital, por não residir na área da comunidade desde a
data da publicação do edital conforme item 1.5 do Edital do Processo
Seletivo Público e o art. 6º da Lei 11.350/2006, ficando, portanto,
indeferida sua pretensão de ingressar no cargo público.
Após a intimação desta decisão, será convocada o(a) candidata(a)que
foi classificado(a) na sequência.
Intime-se

d) Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo
administrativo disciplinar, e que não foi demitido com justa causa e a
bem do serviço público, no período de 5 (cinco) anos, nas esferas
federal, estadual e municipal;
e) 01 fotos 3x4 recente;
f) Título eleitoral (original) e cópia;
g) Certidão de nascimento ou casamento (original) e cópia;
h) Certidão de nascimento dos filhos (original) e cópia;
i) Certificado de reservista (original) e cópia (se masculino);
j) CPF (original) e cópia;
k) Documento de identidade (original) e cópia;
l) PIS ou PASEP (original) e cópia, no caso de já ter sido empregado;
m) Declaração de bens e valores que compõe seu patrimônio;
n) Declaração de não acumulo de cargo, emprego ou função pública;
o) Comprovação que estar quite com as obrigações eleitorais;
p) Documentação do Registro no Conselho da Respectiva Categoria
quando se tratar de Profissão Regulamentada, incluindo comprovante
de anuidade e Certidão de Regularidade;
q) Conta Salário Banco do Brasil;
r) Comprovante de residência;
s) Declaração de freqüência dos filhos na escola e Carteira de
Vacinação dos filhos (menores de 14 anos)
O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do
classificado convocado, podendo a Prefeitura Municipal de
Itaúba/MT, convocar o(s) imediatamente posterior(s), obedecendo a
ordem de classificação.
Itaúba/MT, em 09 de Setembro de 2014.
RAIMUNDO ZANON
Prefeito Municipal
Publicado por:
Keitty Suelly Oliveira Gonçalves
Código Identificador:77DD7EC8

Itanhangá 08 de Setembro de 2014.
PAULO HENRIQUE GODOY
Secretaria Municipal de Administração

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

JOICE FONTANA BACH
Departamento de Recursos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PORTARIA Nº077 /2014

Publicado por:
Leidimar Alves dos Santos Barbosa
Código Identificador:93A58ECD

DISPÕE
SOBRE
A
DESIGNAÇÃO
DE
SERVIDOR,
PARA
RESPONDER
AO
QUESTIONÁRIO
SIMPLIFICADO
DE
GOVERNANÇA PÚBLICA E DE GOVERNANÇA
E GESTÃO DE AQUISIÇÕES, DO TCU, E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 022-DO CONCURSO Nº
001/2013
A Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, tendo em vista homologação do
Concurso Público 001/2013 realizado em 08 de Setembro de 2013,
CONVOCA pelo presente edital os aprovados abaixo relacionados,
para comparecerem no prazo de 30(trinta) dias, contados a partir da
publicação deste, no Departamento de Recursos Humanos, na sede da
Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, para apresentar documentos de
habilitação necessários para tomar posse em seus respectivos cargos:
CLASSIF.
4º
4º

NOME
ANDRÉ ARAUJO MASCARDO
FERNANDO SAUGO DE MELO

CARGO
VIGIA
ASSISTENTE SOCIAL

Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos
Humanos dentro do prazo estipulado, munidos dos seguintes
documentos:
a) Exame de Aptidão Mental e de Saúde Física previsto no edital do
concurso;
b) Diploma de conclusão do curso relativo ao cargo concorrido,
devidamente registrado (original) e cópia;
c) Certidão negativa da justiça estadual e federal de 1º e 2º grau,
distribuidor (civil e criminal) das cidades onde o candidato tenha
residido nos últimos cinco anos;
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ADEMIR DAL BERTI, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira
- MT, no uso de suas atribuições Legais que lhe confere a Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, O servidor ANFILÓFIO PEREIRA
CAMPOS SOBRINHO, brasileiro, casado, filho de Isaias Campos e
Honorata Pereira Campos, portador do CPF nº 503.858.791-72 e do
RG nº 642669 –SSP/MT, matrícula funcional 91, para responder ao
questionário simplificado de governança púbica e de governança e
gestão de aquisições do Tribunal de Contas da União-TCU;
Art. 2º - Esta portaria entrará na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Itiquira – MT. 03 de setembro de 2014.
ADEMIR DAL BERTI
Presidente
Publicado por:
Alessandro Ferreira Gonzaga
Código Identificador:0BDA03A3
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GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 030, DE 09 DE SETEMBRO DE
2014.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PORTARIA Nº 078 /2014
DISPOE
SOBRE
GOZO
DE
REGULAMENTARES
E
DA
PROVIDENCIAS.

FÉRIAS
OUTRAS

ADEMIR DAL BERTI, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira
- MT, no uso de suas atribuições Legais que lhe confere a Lei,
especialmente a Lei Municipal 379/99 e alterações, assim como a
portaria nº 033/2014,

“Dispõe Sobre Convocação dos Candidatos
Aprovados no Processo Seletivo Simplificado Nº
002/2014 da Prefeitura Municipal de Itiquira – MT e
dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Estado de Mato
Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 51,
inciso IV e VI da Lei Orgânica do Município de Itiquira.

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o gozo de Férias regulamentares ao Servidor
GILSON BATISTA VIDOTTI, secretário de administração,
matrícula funcional 97, portador do CPF nº 828.265.448-53 relativo
ao período aquisitivo 02/01/2013 a 02 /01/2014, 20 dias de gozo de
férias, a partir de 15 de setembro 2014.
Art. 2º - Em virtude da necessidade dos serviços do servidor, ficam
convertidos em pecúnia os 10 dias restantes, os quais serão pagos na
folha do mês de setembro.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Itiquira – MT., 09 de setembro de 2014.
ADEMIR DAL BERTI
Presidente
Publicado por:
Alessandro Ferreira Gonzaga
Código Identificador:A5EB3988
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PORTARIA Nº079/2014
DISPÕE
SOBRE
A
DESIGNAÇÃO
DE
SERVIDOR,
PARA
RESPONDER
PELAS
FUNÇÕES
DO
SECRETÁRIO
DE
ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE GOZO DE
FÉRIAS DO TITULAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.
ADEMIR DAL BERTI, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira
- MT, no uso de suas atribuições Legais que lhe confere a Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, a servidora ERICA OLIVEIRA BRANDÃO,
brasileira, casada, filha de Geraldo Sanches Brandão e Lucy Quirino
de Oliveira Brandão, portadora do CPF 034.194.121-26 e do RG
nº,1690609-8 –SSP/MT, matrícula funcional 120, em substituição ao
secretario de administração, afastado para gozo de férias, pelo prazo
de 20 dias, a partir de 15 de setembro de 2014, a mesma passará a
exercer todas as atribuições do secretário de administração.
Parágrafo Único: A servidora ora designada não será remunerada
pelas atribuições, a mesma continuará recebendo o seu salario de
origem.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir do dia 15/09/2014,
revogadas as disposições em contrário.
Itiquira – MT. 09 de setembro de 2014.
ADEMIR DAL BERTI
Presidente
Publicado por:
Alessandro Ferreira Gonzaga
Código Identificador:B008299F
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CONSIDERANDO a Homologação do resultado final Processo
Seletivo Simplificado, pelo Decreto Nº. 036/2014 de 03 de julho de
2014;
CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública
Municipal em promover a contratação de pessoal por tempo
determinado;
CONSIDERANDO a ordem rigorosa de classificação do Edital
Complementar nº 010/2014, do procedimento supracitado;
CONVOCA:
Art. 1° - Ficam convocados os candidatos aprovados/classificados no
Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2014, até o limite de vagas
autorizados pela Lei 810/2013, para os Cargos abaixo relacionados,
para se apresentarem pessoalmente no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal, situada na Praça Frei Liberato
Keterrer, 311 - Centro, Itiquira, Estado de Mato Grosso, no período de
30 dias a contar da publicação deste, no horário de 08hs00min às
11hs00min e das 13hs00min as 17hs00min, para tratarem de assuntos
de seu interesse.
Art. 2º - Os candidatos convocados são os seguintes:
ORDEM
1

CANDIDATO
CARLOS
RODRIGUES

EDUARDO

CARGO
CLASSIFICAÇÃO
MOTORISTA
OURO BRANCO DO 14º Colocado-Classificado
SUL-MT

Art. 3º - Os candidatos deverão se apresentar com os seguintes
documentos originais, reproduzidos por cópias autenticadas em
cartório ou cópia autenticada por servidor municipal com competência
conferida por portaria;
01 - Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior 18
(dezoito) anos;
02 - Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (Arts, 12 e 37, I da
CF/88);
03 - Certidão de Nascimento ou Casamento;
04 - Certidão de Nascimento dos filhos e freqüência escolar de
menores de 14 anos (se for o caso);
05 - Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o
caso);
06 - Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);
07 - Cartão do PIS/PASEP;
08 - Comprovante de votação nas duas últimas eleições que
antecederem a posse;
09 - Título de Eleitor;
10 - Certidão Negativa fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso (internet) da Comarca do domicilio dos últimos 05
(cinco) anos relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e
criminais (com trânsito em julgado);
11 - Certidão Negativa de Débitos para com o município de
contratação;
12 - Atestado de Saúde Física e Mental (Pré-Admissional) expedido,
expedido pela Junta Médica Oficial do Município;
13 - 02 (duas) foto 3X4 colorida e recente;
14 - Registro no Conselho da respectiva categoria quando se tratar de
profissão regulamentada, incluindo-se comprovante de quitação de
anuidade e certidão de regularidade;
15 - Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);
16 - Comprovante de Escolaridade (exigido no Edital);
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17 - Declaração contendo endereço residencial;
18 - Declaração negativa de acúmulo de cargo público;
19 - Declaração de Bens;
20 - Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária
do cargo em que exercerá sua função;
21 –Conta Corrente Banco do Brasil.
Art. 4º - Se o candidato convocado não comparecer no prazo
estabelecido por este Edital, será considerado DESISTENTE do
direito de ser contratado para o cargo ao qual foi aprovado no
Processo Seletivo.
Art. 5º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em
Itiquira, 09 de setembro de 2014.
HUMBERTO BORTOLINI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maissa Almeida de Jesus
Código Identificador:F3FDE6BF
GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 029, DE 08 DE SETEMBRO DE
2014.
“Dispõe Sobre Convocação dos Candidatos
Aprovados no Processo Seletivo Simplificado Nº
001/2014 da Prefeitura Municipal de Itiquira – MT e
dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Estado de Mato
Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 51,
inciso IV e VI da Lei Orgânica do Município de Itiquira.

04 - Certidão de Nascimento dos filhos e freqüência escolar de
menores de 14 anos (se for o caso);
05 - Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o
caso);
06 - Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);
07 - Cartão do PIS/PASEP;
08 - Comprovante de votação nas duas últimas eleições que
antecederem a posse;
09 - Título de Eleitor;
10 - Certidão Negativa fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso (internet) da Comarca do domicilio dos últimos 05
(cinco) anos relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e
criminais (com trânsito em julgado);
11 - Certidão Negativa de Débitos para com o município de
contratação;
12 - Atestado de Saúde Física e Mental (Pré-Admissional) expedido,
expedido pela Junta Médica Oficial do Município;
13 - 02 (duas) foto 3X4 colorida e recente;
14 - Registro no Conselho da respectiva categoria quando se tratar de
profissão regulamentada, incluindo-se comprovante de quitação de
anuidade e certidão de regularidade;
15 - Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);
16 - Comprovante de Escolaridade (exigido no Edital);
17 - Declaração contendo endereço residencial;
18 - Declaração negativa de acúmulo de cargo público;
19 - Declaração de Bens;
20 - Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária
do cargo em que exercerá sua função;
21 –Conta Corrente Banco do Brasil.
Art. 4º - Se o candidato convocado não comparecer no prazo
estabelecido por este Edital, será considerado DESISTENTE do
direito de ser contratado para o cargo ao qual foi aprovado no
Processo Seletivo.
Art. 5º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

CONSIDERANDO a Homologação do resultado final Processo
Seletivo Simplificado, pelo Decreto Nº. 029/2014 de 02 de junho de
2014;
CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública
Municipal em promover a contratação de pessoal por tempo
determinado;

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em
Itiquira, 08 de setembro de 2014.
HUMBERTO BORTOLINI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maissa Almeida de Jesus
Código Identificador:5283722A

CONSIDERANDO a ordem rigorosa de classificação do Edital
Complementar nº 016, do procedimento supracitado;

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 845 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.

CONVOCA:
Art. 1° - Ficam convocados os candidatos classificados no Processo
Seletivo Simplificado Nº 001/2014, para os Cargos abaixo
relacionados, para se apresentarem pessoalmente no Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, situada na Praça Frei
Liberato Keterrer, 311 - Centro, Itiquira, Estado de Mato Grosso, no
período de 30 dias a contar da publicação deste, no horário de
08hs00min às 11hs00min e das 13hs00min as 17hs00min, para
tratarem de assuntos de seu interesse.
Art. 2º - Os candidatos convocados são os seguintes:
ORDEM
01

CANDIDATO
CLARICE
FERREIRA
SOUZA

CARGO
CLASSIFICAÇÃO
DE Auxiliar de Serviços
13º Colocado-Classificado
Gerais – Itiquira.

Art. 3º - Os candidatos deverão se apresentar com os seguintes
documentos originais, reproduzidos por cópias autenticadas em
cartório ou cópia autenticada por servidor municipal com competência
conferida por portaria;
01 - Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior 18
(dezoito) anos;
02 - Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (Arts, 12 e 37, I da
CF/88);
03 - Certidão de Nascimento ou Casamento;
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Aprova o Plano Municipal de Educação - PME para o período plurianual de 2014 a 2024, e dá
outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA, ESTADO DE
MATO GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e publica a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação - PME para o
período plurianual de 2014 a 2024, nos termos do texto que segue
anexo, o qual faz parte integrante desta Lei.
Art. 2º. O Plano Municipal de Educação terá duração de dez anos.
Art. 3º. O Plano Municipal de Educação reger-se-á pelos princípios
da democracia e da autonomia, conforme preconiza a Constituição
Federal e a legislação vigente aplicável à espécie, com especificidade
para a Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB e suas alterações.
Art. 4º. O Plano Municipal de Educação contém a proposta político
pedagógica do Município, com suas respectivas diretrizes, objetivos e
metas.
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Art. 5º. O PME foi elaborado com a participação da Sociedade, sob a
coordenação da Secretaria Municipal de Educação – SME, em
conformidade com as diretrizes, metas e estratégias definidas pelo
Ministério da Educação – MEC, para inclusão na atualização do Plano
Nacional de Educação - PNE vigente.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Art. 6º. O Poder Executivo se responsabilizará pela implementação e
execução do Plano Municipal de Educação nos termos dos princípios
adotados e da legislação vigente aplicável à espécie.

HUMBERTO BORTOLINI
Prefeito Municipal

Art. 7º. Caberá ao Fórum Municipal Permanente de Educação, que
será realizado anualmente, sob convocação da Secretaria Municipal de
Educação, o acompanhamento, controle e a avaliação da execução do
Plano Municipal de Educação e a opção pela deflagração das
Conferências Municipais de Educação a serem definidas pelo Fórum.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em
Itiquira/MT, aos 05 de setembro de 2014.

Publicado por:
Maissa Almeida de Jesus
Código Identificador:BEA3BF53
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 843 DE 20 DE AGOSTO DE 2014.
“Dispõe sobre a instalação de divisórias entre os
caixas e o espaço reservado para clientes que
aguardam atendimento nos estabelecimentos
bancários, e dá outras providências.”

Art. 8º. O Poder Legislativo acompanhará a execução do Plano
Municipal de Educação e se reportará formal e periodicamente a
respeito, diretamente ao Poder Executivo, para as medidas que se
fizerem necessárias, tendo assento cativo no Fórum Municipal
Permanente de Educação e nas Conferências Municipais de Educação,
quando deflagradas, conforme convocação da Secretaria Municipal de
Educação.

O Exmo. Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA - ESTADO
DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 9º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a
conta das verbas orçamentárias próprias, suplementadas se
necessárias, e de outros recursos captados no decorrer da execução do
Plano.

Art. 1º. Ficam os estabelecimentos bancários, assim como as
cooperativas de créditos, obrigados a instalar divisórias entre os caixas
e o espaço reservado para clientes que aguardam atendimento,
proporcionando privacidade às operações financeiras.

Art. 10.Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Parágrafo único - As divisórias a que se refere o caput deste artigo
deverão ter a altura mínima de 1,80 m (um metro e oitenta
centímetros) e serem confeccionadas em material opaco, que impeça a
visibilidade.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em
Itiquira/MT aos 05 de setembro de 2014.

Art. 2º. Os estabelecimentos bancários deverão adaptar suas agências
no prazo de 60 (sessenta dias), a partir da publicação desta Lei.

HUMBERTO BORTOLINI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maissa Almeida de Jesus
Código Identificador:D7C8D2F4
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº. 844 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar
com Particular 02 (dois) lotes de terras para
construção totalizando 305,50m² objetos das
Matrículas nº 4067 e 4068, com 01 (um) lote de
terras para construção, com área de 240,00 m²
devidamente Matriculada sob o nº. 3413, todos
registrados no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itiquira/MT, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA, ESTADO DE
MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, consoante às normas gerais de direito público, a Constituição
Federal e a Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER a todos os
habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar com
particular 02 (dois) lotes de terras para construção totalizando
305,50m² (trezentos e cinco metros e cinquenta centímetros
quadrados) objetos das Matrículas nº. 4067 e 4068, com 01 (um) lote
de terras para construção, com área de 240,00 m² (duzentos e quarenta
metros quadrados) Matriculada sob o nº. 3413, todos registrados no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira/MT, nos
termos e confrontações das respectivas matrículas que seguem anexas,
fazendo parte integrante da presente Lei.
Art. 2°. A permuta especificada no art. 1º. desta Lei será sem ônus
para ambas partes.

Art. 3º. O descumprimento do disposto no Art. 2º desta Lei
proporcionará ao estabelecimento infrator multa diária de 500
Unidades Fiscais do Município de Itiquira (UFM).
Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados de sua publicação.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Itiquira/MT, aos 20 de
agosto de 2014.
HUMBERTO BORTOLINI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maissa Almeida de Jesus
Código Identificador:34CDB5AE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2014
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 025/2014
A Prefeitura Municipal de Itiquira, sediada na Praça Frei Liberato
Keterrer, 311 - Centro, através da senhora Juliane Presotto, pregoeira,
torna público para conhecimento dos interessados que na licitação
citada objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO
VIÁRIA HORIZONTAL PARA ATENDER À SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRÂNSITO. Do tipo menor preço por item,
obteve o seguinte resultado: PARTICIPA EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ nº 07.205.121/0001-96, sagrou-se
vencedora com o valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Itiquira/MT, 09 de setembro de 2014.
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JULIANE PRESOTTO
Pregoeira
Publicado por:
Juliane Presotto
Código Identificador:35D7BE44
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 022/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 24.772.147/0001-68,
localizada na Paço Municipal Júlio Domingos de Campos, s/n.º,
Bairro Centro, Jangada – MT JANGADA – MT – CEP. 78.490-000,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam interessar
a abertura de procedimento licitatório, do tipo “Menor Preço Por
Item”, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. Objeto:
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER O MUNICIPIO
DE JANGADA/MT, de acordo com o que determina a Lei Federal nº
10.520/02, bem como nas Leis Complementares 123/2006,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a ser regida pelos mencionados
diplomas legais e pelas cláusulas e condições do edital.
Entrega e abertura dos Envelopes: Até as 10:00 horas, do dia 22 de
Setembro de 2014 – no endereço acima. Edital Completo: Afixado no
endereço acima ou pelo e-mail: licitacaojangada@hotmail.com.
Jangada – MT, 09 de Setembro de 2014.
CARLOS KAZUHIKO MITO
Pregoeiro
Publicado por:
Nicholas da Costa Machado
Código Identificador:AD01E924
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 008/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2014, DE 09
DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DO EDITAL DE TESTE
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014, COM
HOMOLOGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE
MATO GROSSO DE 11/03/2014.

Art. 2º - Será considerado desistente perdendo a respectiva vaga, o
candidato aprovado e/ou classificado que não se apresentar no prazo
fixado por este edital, bem como pelo Edital de Teste Seletivo
001/2014 para assumir a vaga para o qual foi convocado; não
comprovar os requisitos exigidos através da documentação necessária
para o provimento do cargo, podendo o Governo Municipal de JuaraMT, convocar o candidato classificado na colocação subseqüente.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Juara-MT, 09 de setembro de 2014.
ANGELA MARIA ALCANFORADO
Secretária Municipal de Administração
EDSON MIGUEL PIOVESAN
Prefeito Municipal
Publicado por:
Norma Jaqueline de Oliveira Lauro
Código Identificador:325877F0
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITACAO PREGAO N. 106/2014
AVISO DE LICITAÇÃO:
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 106/2014 – SRP
TIPO: PRESENCIAL
JULGAMENTO: MENOR VALOR POR LOTE
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Juara, designado pela
Portaria GP nº 250/2010, e equipe de Apoio, nomeada pela Portaria
GP nº 05/2014, torna público aos interessados que realizará licitação
na modalidade de Pregão nº. 106/2014, cuja abertura ocorrerá as
14h00 - Local, do dia 22/09/2014, na sala de Licitação da Prefeitura
Municipal. Objeto: Futura e Eventual Aquisição de Móveis para
Escritório e Equipamentos de Informática em Atendimento ao
Procon, Secretaria de Administração e Conselho Municipal de
Saúde. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de
Juara-MT, na Rua Niterói nº 81-N, Centro, ou no site
WWW.cidadecompras.com.br,
WWW.juara.mt.gov.br;
maiores
informações: Fone (0xx66) 3556-9401.
Juara-MT, 09 de setembro de 2014.
JOSÉ ROBERTO PEREIRA ALVES
Pregoeiro Oficial
EDSON MIGUEL PIOVESAN
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jose Roberto Pereira Alves
Código Identificador:1419040D
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

O Governo Municipal de Juara-MT, convoca os candidatos que foram
aprovados e/ou classificados no Teste Seletivo Simplificado n°
001/2014 realizado em 02/03/2014, conforme abaixo descritos, para
comparecerem no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação deste
Edital, na Sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de
Juara-MT, apresentando os documentos constantes no Anexo I do
Edital de Teste Seletivo Simplificado 001/2014, a fim de preencherem
a vaga para o qual foi aprovado e/ou classificado.
CANDIDATOS CONVOCADOS ATRAVES DO PRESENTE
EDITAL:
TDI-TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ZONA
URBANA)
Ordem
01
02
03
04
05
06
07
08

Candidato
Aline Matilde Wiebbeling
Claudenir Mendes da Silva
Alvaro Antonio da Silva Tosta
Regiane Caetana Santos
Amanda Melo da Silva
Advane Rosa da Costa
José Rondon de Almeida
Renatta da Silva Soares

Classificação
14
15
16
17
18
19
20
21

RG
2137514-3 SSP/MT
2272084-7 SSP/MT
2061810-7 SSP/MT
1495988-7 SSP/MT
2097219-0 SSP/MT
1156498-9 SJ/MT
0510316-9 SJ/MT
2587715-1 SSP/MT
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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 5.011/2014.
Concede Vacância de cargo público por posse em
outro cargo não acumulável ao(a) Servidor(a)
público(a) municipal que menciona, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das
atribuições que lhe confere a Constituição Federal, o art. 83, inciso III,
da Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar Municipal n.º
1.022/2008,
RESOLVE:
Art. 1.º Conceder VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO, por posse
em outro cargo não acumulável, a, JOSIMARA DIOLINA
FERREIRA, Matrícula n.º 722, investido (a) no cargo de
PSICOLOGO (A) – 20 HORAS/SUAS, a partir de 10/09/2014,
enquanto estiver de Estágio probatório no cargo de destino.
www.amm.org.br
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Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Juína-MT, 03 de Setembro de
2014.
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
Registrada no livro próprio e publicada por afixação no local de
costume, na mesma data.
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
Sec. Mun. de Finanças e Administração
Publicado por:
Giseli Botelho Domingos
Código Identificador:56FEF6BC
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 5.012/2014.
Concede Vacância de cargo público por posse em
outro cargo não acumulável ao(a) Servidor(a)
público(a) municipal que menciona, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das
atribuições que lhe confere a Constituição Federal, o art. 83, inciso III,
da Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar Municipal n.º
1.022/2008,

candidatos relacionados na Relação dos Candidatos Convocados
constantes do ANEXO ÚNICO, do presente Decreto, que desse passa
a ser parte integrante.
Art. 2.º Os candidatos ora convocados na forma deste Decreto
deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, sito na
Praça Alan Kardec, Perímetro Urbano AR - 01, S/N, Centro, no
Município de Juína-Mt, o mais urgente possível ou em até 05 (cinco)
dias da publicação deste Ato, para as providências necessárias e
cabíveis, com vista aos procedimentos de conferência da
documentação e outros procedimentos de praxe, atinente a posse e
designação do respectivo local de trabalho.
Parágrafo Único. O não Comparecimento no prazo previsto neste
artigo implicará na desclassificação dos candidatos, sendo, portanto,
considerados desistentes.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Edifício da prefeitura municipal de Juina/MT, aos 09 de Setembro de
2014.
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal de Juina
Registrada no livro próprio e publicada por afixação no local de
costume, na mesma data.
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
Sec. Mun. de Finanças e Administração

RESOLVE:
ANEXO ÚNICO
Art. 1.º Conceder VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO, por posse
em outro cargo não acumulável, a, JOSIMARA DIOLINA
FERREIRA, Matrícula n.º 723, investido (a) no cargo de
PSICOLOGO (A) – 20 HORAS/SUAS, a partir de 10/09/2014,
enquanto estiver de Estágio probatório no cargo de destino.

DECRETO n.º 432/2014.
Concurso Público n.° 001/2010.
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Juína-MT, 03 de Setembro de
2014.

I – ENFERMEIRO – 40 HORAS:
Classificação
23°
24°

Inscrição
000683
004719

Candidato
LUCIANA PINATTI DIAS
ALINE SERRANO SPATINI

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
Registrada no livro próprio e publicada por afixação no local de
costume, na mesma data.
VALDOIR ANTONIO PEZZINI
Sec. Mun. de Finanças e Administração
Publicado por:
Giseli Botelho Domingos
Código Identificador:5852480C
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 432/2014.
SÚMULA – Dispõe sobre a Convocação dos
candidatos que mencionam, aprovados e/ou
classificados em Concurso Público n° 001/2010 do
Município de Juína-MT, e dá outras providências.
HERMES LOURENÇO BERGAMIM, Prefeito Municipal de
Juina, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, e
DECRETA:
Art. 1.º Tendo em vista o resultado do Concurso Público n°
001/2010 realizado nos termos do Edital de Concurso Público nº
001/2010, ficam convocados para a posse e entrada em exercício os
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Publicado por:
Giseli Botelho Domingos
Código Identificador:39F7825A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 187/2014
Pregão Presencial Nº 060/2014
VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada,
terá validade por um período de 12 (doze) meses, contada da
assinatura, prorrogável por igual período, por até idêntico período,
desde que haja anuência das partes.
O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO,
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel,
nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º
451, Centro, na cidade de Juína-MT, doravante denominado
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa A. F DE
ARIAS, inscrita no CNPJ sob o nº 15.252.024/0001-05, com sede a
Av. Governador Julio Campos, 5866 – Bairro Jardim dos Estados
CEP. 78158-075 Varzea Grande -MT, neste ato, representada por
Arcanja Figueredo de Farias, brasileira, solteira, portador da Cédula
de identidade RG 68105153- SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº
www.amm.org.br
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028.577.799--84, residente e domiciliado na Av. Governador Julio
Campos, 5866 Jardim dos Estados CEP.78.158-075 em Varzea
Grande
–MT,
denominada
simplesmente
FORNECEDOR
REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, Decretos Municipais nºs, 488/2006, 369/2014, e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do
município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as
cláusulas e condições seguintes.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para
futura e eventual Pregão Presencial tem por objeto o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças e acessórios da linha
mecânica e elétrica, genuínas ou originais de primeira linha,
independente de marca e categoria para manutenção preventiva e
corretiva dos veículos operacionais automóveis leves, utilitários,
camionete, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota
municipal, conforme termo de referencia. do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL nº 060/2014.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
2.1 Como condições de operação imediata e tendo em vista a
celeridade nas aquisições do objeto deste Edital, a empresa vencedora
deverá dispor no momento da assinatura da Ata de Registro de Preço,
de estrutura operacional, logística e de pessoal qualificado para o
fornecimento das peças ora requisitadas, uma vez que os veículos a
serem atendidos são de uso ininterrupto em diversas atividades
administrativas, sendo em muitos casos, ligados a serviços essenciais
como saúde, educação e obras.
2.2 O Município poderá optar entre a utilização do sistema
AUDATEX, pesquisa de mercado ou outros meios idôneos para
realização da verificação do preço de mercado no momento que
necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado
o desconto ofertado pelo licitante vencedor.
2.3 No caso de optar pela pesquisa de mercado, serão realizadas pelo
próprio fornecedor, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores, de
modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
2.4 As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas a
homologação ou não do setor de compras do Município.
2.4.1. Em caso de homologação o procedimento de compra poderá ter
prosseguimento normal.
2.4.2. Não sendo homologadas as cotações o Município poderá exigir
novas pesquisas de mercados, com ouros fornecedores ou optar por
fazê-las diretamente por meio do seu setor de compras.
2.5 Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (Audatex ou preço
de mercado), o percentual de desconto registrado no processo
licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor final
individualizado para cada peças/acessórios.
2.6 Para efeito do fornecimento de peças e acessórios será realizado
desconto linear sobre o valor das peças por marca dos veículos, sendo
estas obrigatoriamente originais de primeira linha.
2.6.1 O desconto deverá ser para peças genuínas e peças originais de
primeira linha, calculado conforme ofertado pela licitante.
2.6.1.1. Entende-se por peças originais de primeira linha, para fins
do objeto deste edital, todos os componentes fabricados por
fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas
diretamente no mercado varejista (autopeças), sendo assim fica
determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha
passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento
ou remanufatura.
2.6.1.2 Entende-se por peça genuína o produto utilizado com
homologação da montadora para a linha de montagem, ou seja, com a
chancela estampada no produto e na embalagem da montadora,
determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de
qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por
qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou
remanufatura;
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2.7. O Município fará a solicitação das peças e acessórios originais de
primeira linha, conforme a sua necessidade de manutenção da frota.
2.8. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja
classificada como originais de primeira linha, havendo imediata
devolução e solicitação de substituição caso não seja cumprida tal
exigência.
2.8.1. As despesas com devoluções, substituições, trocas correrão as
expensas da empresa obrigado ao fornecimento dos termos deste
edital.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO
GERENCIADOR
3.1 São obrigações do Órgão Gerenciador, conforme o caso:
3.1.1 Aderir previamente à Ata de registro de preços;
3.1.2 Apresentar, sempre que necessário, a relação das peças a serem
fornecidas com os quantitativos e as descrições que permitam sua
correta identificação, inclusive quanto ao veículo a ser atendido,
estimando o valor do fornecimento com base no preço registrado pela
licitante, consistente no maior desconto;
3.1.3 Descrever a marca e a categoria dos veículos a serem atendidos
em cada fornecimento;
3.1.4 Analisar os orçamentos expedidos pelo fornecedor e autorizar ou
não o fornecimento;
3.1.5 Indicar a necessidade de troca ou substituição de peças,
informando a motivação;
3.1.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade,
qualidade e condições estabelecidas no edital do certame
correspondente;
3.1.7 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação;
3.1.8. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no
que tange o recolhimento de INSS e FGTS.
3.1.9 Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela
contratada a respeito dos fornecimentos a serem efetuados;
3.1.10 Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste edital.
3.1.11 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados
no mercado.
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a
firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido
registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para aquisição do
objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada
preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de
condições.
3.2. Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o
contrato poderá ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo
vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente do
item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a
minuta anexa ao Edital.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR:
4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
4.1.1. Praticar todos os preços dispostos na sua proposta, consistente
no maior desconto;
4.1.2. Cumprir com a entrega das peças, sempre que solicitado, dentro
do prazo máximo de 03 (três) dias, contados da emissão da Ordem de
Fornecimento ou Autorização;
4.1.3. Sempre que solicitada a entrega, promover os orçamentos
através do sistema AUDATEX OU PESQUISA DE MERCADO
para realização da aquisição e atribuição do percentual de desconto
ofertado
4.1.3.1. No caso de optar pela pesquisa de mercado, realizar as
cotações de mercado, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores,
de modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
4.1.3.2. As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas
a homologação ou não do setor de compras do Município.
4.1.3.3. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (AUDATEX OU
PREÇO DE MERCADO), o percentual de desconto registrado no
processo licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor
final individualizado para cada peças/acessórios
4.1.4. Estar sediada em local que possibilite o cumprimento dos
prazos desta licitação;
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4.1.5. Entregar as peças com a qualidade exigida, nas condições
fixadas.
4.1.6. Cumprir os prazos estipulados neste edital;
4.1.7. Aceitar devolução de peças que foram entregues em desacordo
com a solicitação, com defeito, que não sejam originais de primeira
linha, ou que apresentem quaisquer características diferentes das
exigidas;
4.1.8. Trocar as peças que apresentarem defeito, mesmo após a sua
instalação;
4.1.9. Arcar com todos os custos de devolução e reentrega quando as
peças entregues forem incompatíveis com as requeridas, desde que a
isto tenha dado causa;
4.1.10. Substituir peças na forma estabelecida nos itens anteriores
num prazo máximo vinte e quatro (24) horas;
4.1.11. Manter pessoal capaz de atender ao objeto da presente
licitação, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao
serviço, demissão de empregados ou por qualquer outra razão;
4.1.12. Designar um ou mais de seus funcionários para encarregar-se
do atendimento exclusivo desta Municipalidade sempre que
necessário, inclusive, informando todos os seus códigos de
comunicação;
4.1.13. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários, quando da
execução do objeto deste certame;
4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do
objeto do certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à
fiscalização
ou
o
acompanhamento
realizado
pelo
CONTRATANTE;
4.1.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, bem como, comunicar, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;
4.1.16. Fornecer todos os dados necessários à EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO para o controle e fiscalização do cumprimento do
presente CONTRATO;
4.1.17. Dispor de catálogos ou listas de fornecedores que demonstrem
as tabelas de preços, visando a oferta do desconto ofertado.
4.1.18. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração
ocorrida na empresa, conta bancária e outros julgáveis necessários
para recebimento de correspondência;
4.1.19. Adequar-se a qualquer alteração procedimental pertinente à
prestação dos serviços, efetuadas pela Administração Pública durante
a vigência do presente contrato, sob pena de rescisão.
4.1.20. Somente aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade inicial do objeto adjudicado somente quando
determinado pela gerenciadora da ata (Município de JUINA), devendo
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes,
não cabendo, portanto, acréscimo de quantidades nas contratações dos
órgãos e entidades, sob pena de ilegalidade;
4.1.21. Manter durante toda a vigência da ata todas as condições de
habilitação prevista neste edital;
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá
validade por um período de 12 (doze) meses, contada da assinatura,
prorrogável por igual período, por até idêntico período, desde que haja
anuência das partes.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e
contratual, caberá à Secretaria de Finanças, através de seu Fiscal de
Contrato, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos
fornecidos e das especificações do material registrado;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de
forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada
da nota de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
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licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas,
inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação
de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições
ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como
comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações
ocorridas.
6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao
interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas,
preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como
ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
6.3. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o
Município de Juina não será obrigado a aquisição, exclusivamente por
seu intermédio, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie à empresa detentora.
7. CLAUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por
lote conforme segue:
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LINEAR LINHA MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 56: XCMG – MAQUINAS
LINEAR LINHA MECÂNICA, ELETRICA E
PESADAS.
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 58: MURRAY –
LINEAR LINHA MECÂNICA, ELETRICA E
MAQUINAS PESADAS.
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 60: MULLER –
LINEAR LINHA MECÂNICA, ELETRICA E
MAQUINAS PESADAS.
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 61: RENTAL –
LINEAR LINHA MECÂNICA, ELETRICA E
MAQUINAS PESADAS.
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
LOTE 49: FIAT ALLIS –
MAQUINAS PESADAS.

12%
16%

12%
12%

10%
12%

10%
13%

10%
12%

7.2. O valor de cada peça ou acessório a ser fornecida tem como base
de preços o sistema (AUDATEX OU PREÇO DE MERCADO),
peças originais, onde será aplicado o percentual de desconto indicado
acima, conforme licitado no PREGÃO PRESENCIAL nº 060/2014.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços
poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de
empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas
nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no
mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor
impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de
Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
8.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.
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8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Estado de MATO GROSSO, considerando-se cancelado o preço
registrado.
8.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal,
facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas
nesta Ata.
8.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
8.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a
Administração Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
9. CLAUSULA NONA - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
9.1.- O prazo de fornecimento não será superior a 24 (vinte e
quatro) horas após a emissão da Ordem de Fornecimento.
9.2. Nos casos em que o prazo acima não seja suficiente para entrega
do objeto, a empresa contratada deverá formalizar por meio de
justificativa a necessidade de maior prazo, bem como estipular qual
seria o prazo adequado e o porquê.
9.3. As peças solicitadas, como acima estipulado, deveram ser
entregues nos locais indicados na Ordem de Fornecimento ou
Autorização, no período compreendido entre 7:30 as 17:00 horas, de
segunda-feira a sexta-feira.
9.4. Todos os custos de entrega do e possíveis devoluções, tais
como fretes, embalagens, taxas, etc, correrão por conta exclusiva
do fornecedor.
9.5. A empresa somente poderá efetuar a entrega de qualquer peça ou
acessórios mediante o recebimento da Autorização de Fornecimento e
nas quantidades constantes nesta.
9.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de
Fornecimento, onde serão separados previamente a qual dotação é
pertencente.
9.7. As peças adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues
na quantidade e especificação solicitada pelo departamento
competente, no local indicado em cada lote individualizado, que
ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo
recebimento em horário normal de expediente.
9.8. O recebimento provisório dar-se-á por responsável indicado pelo
Órgão, após a verificação da conformidade da peças entregues com as
solicitadas;
9.9. O recebimento definitivo dar-se-á após a utilização das peças e a
verificação da sua conformidade com o fim a que se destina.
9.10. Em qualquer caso, os recebimentos seguirão a sistemática
prevista no art. 73, II, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
9.11.- As peças ou acessórios entregues e que não satisfaçam as
especificações –originais de primeira linha – serão imediatamente
devolvidas e substituídas por peças que preencham as condições
de qualidade exigida, sendo que todos os custos envolvidos nas
operações de trocas ou substituições correrão as expensas da
empresa responsável pelo fornecimento.
9.12. Serão ainda substituídas as peças ou acessórios que, ainda
que recebida em caráter provisório ou definitivo apresentarem
defeitos de fabricação que comprometa a sua durabilidade
normal ou provoque mau funcionamento nos equipamentos em
que foram colocadas.
9.12.1. Neste caso o fornecedor não só será responsável por todos
os custos envolvidos, como também estará sujeito à reparação de
todos os danos provocados ao Município, especialmente se houve
defeitos no equipamento derivados do mau funcionamento das
peças substituídas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado conforme os pedidos à licitante que
deverá apresentar juntamente com as peças as notas fiscais
correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas em duas
vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente
atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda
estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento,
autorizadas pela Secretaria solicitante.
10.2. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá
comprovar sua adimplência com a Seguridade Social (CND); com o
FGTS (CRF), CNDT, Certidão nacional de débitos trabalhistas. Caso
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a empresa seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, também,
cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela
modalidade.
10.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente
atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a partir do recebimento e atestação das
referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração.
10.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à empresa vencedora para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata esta cláusula começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de
atualização monetária.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - READEQUAÇÃO DE
VALORES
11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
11.2. Considera-se incluso no preço das peças e serviços para fins de
desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte,
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou
complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que
incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa
detentora da ata na execução da mesma.
11.3. O Preço registrado é o constante na tabela de preços oficiais de
peças ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras.
11.4. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor
de cada peça a ser fornecida tendo como base de preços a tabela
oficial de peças genuínas e originais de primeira linha fornecidas pelas
montadoras dos veículos.
11.5. Independente de variação, será aplicado o percentual de
desconto oferecido sobre o valor vigente no dia do pedido de cada
peça.
11.6. Quando da alteração ou atualização da tabela fornecida pelas
montadoras, automaticamente fica registrado o novo valor individual
de cada peça.
11.7. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou
na tabela de preços de peças genuínas e originais de primeira linha
fornecidas pelas montadoras dos veículos, a qualquer tempo.
11.8. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis,
salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
11.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado
fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros
meios disponíveis para levantamento das condições de mercado,
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa
remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da
decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1.Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta
e autárquica do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição a licitante
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a proponente às
penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas
na legislação em vigor.
12.2.MULTA no percentual diário de 0,5% (meio por cento),
calculada sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo
possível determinar este valor, sobre 30% (trinta por cento) do
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO, pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal,
podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
12.3. MULTA COMPENSATÓRIA: pela inexecução total ou
parcial do contrato, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar este
valor, sobre o total estimado para contração, podendo ser abatida do
pagamento a que fizer jus o CONTRATADO, ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente;
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12.4. - SUSPENSÃO: temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
12.5. A multa de que tratam os itens anteriores, somente poderão ser
relevadas, quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos
fortuitos ou de força maior, que independam da vontade da
proponente e quando aceitos, justifiquem o atraso.
12.6.Antes da aplicação das sanções de que tratam os itens anteriores,
será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente
justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do
recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
12.7. As sanções de que tratam os itens anteriores poderão ser
aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão
registradas nos sistemas mantidos pela administração Municipal.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a
seguir relacionadas.
13.2 A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
13.2.1 a detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;
13.2.2 a detentora não formalizar contrato decorrente do registro de
preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido,
se a Administração não aceitar sua justificativa;
13.2.3 a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato
decorrente do registro de preços;
13.2.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do
contrato decorrente do registro de preços;
13.2.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
pelo mercado e a detentora não aceitar a redução;
13.2.6 por razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas pela Administração;
13.2.7 sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer
das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.3 A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 13.2,
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.
13.4 A rescisão pela detentora poderá ocorrer quando, mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências da ata.
13.4.1 A solicitação da detentora para cancelamento do preço
registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias,
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
13.4.2 A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no
artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.
13.5 A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as
demais licitantes classificadas, nos termos do disposto neste edital
para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do
objeto da ata.
13.6 Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei
8.666/93.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com
recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder
Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias constantes do exercício 2014/2015.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS
15.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas
por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de
Registro de Preços.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE
16.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado na
imprensa Oficial do Estado de MATO GROSSO, conforme o disposto
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de JUINA Estado de MATO
GROSSO, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com
renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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Juina-MT, 08 de setembro de 2014.
Município de Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
A. F de Arias
CNPJ. 15.252.024/0001-05
ARCANJA FIGUEREDO DE FARIAS
Representante Legal
Testemunhas:
Jose Carlos Divino
CPF/MFn.º005.198.431-85
Valdoir Antonio Pezzini
CPF/MFn.º771.046.411-49
Publicado por:
Rosimeire Oliveira Brindarolli
Código Identificador:8824CC01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 188/2014
Pregão Presencial Nº 060/2014
VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora
firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses,
contada da assinatura, prorrogável por igual período, por até
idêntico período, desde que haja anuência das partes.
O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO,
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel,
nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º
451, Centro, na cidade de Juína-MT, doravante denominado
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa DIMAQ
CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA-EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 05.220.404/0001-04, com sede a Av. da Feb, 1479 –
Bairro Manga - CEP. 78.115-805 Varzea Grande -MT, neste ato,
representada por Diego Felipe Migliorini Saldanha, brasileiro,
solteiro, portador da Cédula de identidade RG 1340453-9 - SSP/PR,
inscrito no CPF/MF sob o nº 016.893.321-74, residente e domiciliado
na Rua Portugal, Quadra 09 – Casa 13 Jardim Europa, Cuiabá-MTCEP. 78.065-450, denominada simplesmente FORNECEDOR
REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, Decretos Municipais nºs, 488/2006, 369/2014, e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do
município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as
cláusulas e condições seguintes.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para
futura e eventual Pregão Presencial tem por objeto o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças e acessórios da linha
mecânica e elétrica, genuínas ou originais de primeira linha,
independente de marca e categoria para manutenção preventiva e
corretiva dos veículos operacionais automóveis leves, utilitários,
camionete, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota
municipal, conforme termo de referencia. do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL nº 060/2014.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
2.1 Como condições de operação imediata e tendo em vista a
celeridade nas aquisições do objeto deste Edital, a empresa vencedora
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deverá dispor no momento da assinatura da Ata de Registro de Preço,
de estrutura operacional, logística e de pessoal qualificado para o
fornecimento das peças ora requisitadas, uma vez que os veículos a
serem atendidos são de uso ininterrupto em diversas atividades
administrativas, sendo em muitos casos, ligados a serviços essenciais
como saúde, educação e obras.
2.2 O Município poderá optar entre a utilização do sistema
AUDATEX, pesquisa de mercado ou outros meios idôneos para
realização da verificação do preço de mercado no momento que
necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado
o desconto ofertado pelo licitante vencedor.
2.3 No caso de optar pela pesquisa de mercado, serão realizadas pelo
próprio fornecedor, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores, de
modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
2.4 As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas a
homologação ou não do setor de compras do Município.
2.4.1. Em caso de homologação o procedimento de compra poderá ter
prosseguimento normal.
2.4.2. Não sendo homologadas as cotações o Município poderá exigir
novas pesquisas de mercados, com ouros fornecedores ou optar por
fazê-las diretamente por meio do seu setor de compras.
2.5 Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (Audatex ou preço
de mercado), o percentual de desconto registrado no processo
licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor final
individualizado para cada peças/acessórios.
2.6 Para efeito do fornecimento de peças e acessórios será realizado
desconto linear sobre o valor das peças por marca dos veículos, sendo
estas obrigatoriamente originais de primeira linha.
2.6.1 O desconto deverá ser para peças genuínas e peças originais de
primeira linha, calculado conforme ofertado pela licitante.
2.6.1.1. Entende-se por peças originais de primeira linha, para fins
do objeto deste edital, todos os componentes fabricados por
fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas
diretamente no mercado varejista (autopeças), sendo assim fica
determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha
passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento
ou remanufatura.
2.6.1.2 Entende-se por peça genuína o produto utilizado com
homologação da montadora para a linha de montagem, ou seja, com a
chancela estampada no produto e na embalagem da montadora,
determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de
qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por
qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou
remanufatura;
2.7. O Município fará a solicitação das peças e acessórios originais de
primeira linha, conforme a sua necessidade de manutenção da frota.
2.8. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja
classificada como originais de primeira linha, havendo imediata
devolução e solicitação de substituição caso não seja cumprida tal
exigência.
2.8.1. As despesas com devoluções, substituições, trocas correrão as
expensas da empresa obrigado ao fornecimento dos termos deste
edital.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO
GERENCIADOR
3.1 São obrigações do Órgão Gerenciador, conforme o caso:
3.1.1 Aderir previamente à Ata de registro de preços;
3.1.2 Apresentar, sempre que necessário, a relação das peças a serem
fornecidas com os quantitativos e as descrições que permitam sua
correta identificação, inclusive quanto ao veículo a ser atendido,
estimando o valor do fornecimento com base no preço registrado pela
licitante, consistente no maior desconto;
3.1.3 Descrever a marca e a categoria dos veículos a serem atendidos
em cada fornecimento;
3.1.4 Analisar os orçamentos expedidos pelo fornecedor e autorizar ou
não o fornecimento;
3.1.5 Indicar a necessidade de troca ou substituição de peças,
informando a motivação;
3.1.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade,
qualidade e condições estabelecidas no edital do certame
correspondente;
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3.1.7 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação;
3.1.8. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no
que tange o recolhimento de INSS e FGTS.
3.1.9 Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela
contratada a respeito dos fornecimentos a serem efetuados;
3.1.10 Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste edital.
3.1.11 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados
no mercado.
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a
firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido
registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para aquisição do
objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada
preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de
condições.
3.2. Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o
contrato poderá ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo
vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente do
item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a
minuta anexa ao Edital.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR:
4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
4.1.1. Praticar todos os preços dispostos na sua proposta, consistente
no maior desconto;
4.1.2. Cumprir com a entrega das peças, sempre que solicitado, dentro
do prazo máximo de 03 (três) dias, contados da emissão da Ordem de
Fornecimento ou Autorização;
4.1.3. Sempre que solicitada a entrega, promover os orçamentos
através do sistema AUDATEX OU PESQUISA DE MERCADO
para realização da aquisição e atribuição do percentual de desconto
ofertado
4.1.3.1. No caso de optar pela pesquisa de mercado, realizar as
cotações de mercado, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores,
de modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
4.1.3.2. As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas
a homologação ou não do setor de compras do Município.
4.1.3.3. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (AUDATEX OU
PREÇO DE MERCADO), o percentual de desconto registrado no
processo licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor
final individualizado para cada peças/acessórios
4.1.4. Estar sediada em local que possibilite o cumprimento dos
prazos desta licitação;
4.1.5. Entregar as peças com a qualidade exigida, nas condições
fixadas.
4.1.6. Cumprir os prazos estipulados neste edital;
4.1.7. Aceitar devolução de peças que foram entregues em desacordo
com a solicitação, com defeito, que não sejam originais de primeira
linha, ou que apresentem quaisquer características diferentes das
exigidas;
4.1.8. Trocar as peças que apresentarem defeito, mesmo após a sua
instalação;
4.1.9. Arcar com todos os custos de devolução e reentrega quando as
peças entregues forem incompatíveis com as requeridas, desde que a
isto tenha dado causa;
4.1.10. Substituir peças na forma estabelecida nos itens anteriores
num prazo máximo vinte e quatro (24) horas;
4.1.11. Manter pessoal capaz de atender ao objeto da presente
licitação, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao
serviço, demissão de empregados ou por qualquer outra razão;
4.1.12. Designar um ou mais de seus funcionários para encarregar-se
do atendimento exclusivo desta Municipalidade sempre que
necessário, inclusive, informando todos os seus códigos de
comunicação;
4.1.13. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários, quando da
execução do objeto deste certame;
4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do
objeto do certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
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à
fiscalização
ou
o
acompanhamento
realizado
pelo
CONTRATANTE;
4.1.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, bem como, comunicar, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;
4.1.16. Fornecer todos os dados necessários à EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO para o controle e fiscalização do cumprimento do
presente CONTRATO;
4.1.17. Dispor de catálogos ou listas de fornecedores que demonstrem
as tabelas de preços, visando a oferta do desconto ofertado.
4.1.18. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração
ocorrida na empresa, conta bancária e outros julgáveis necessários
para recebimento de correspondência;
4.1.19. Adequar-se a qualquer alteração procedimental pertinente à
prestação dos serviços, efetuadas pela Administração Pública durante
a vigência do presente contrato, sob pena de rescisão.
4.1.20. Somente aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade inicial do objeto adjudicado somente quando
determinado pela gerenciadora da ata (Município de JUINA), devendo
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes,
não cabendo, portanto, acréscimo de quantidades nas contratações dos
órgãos e entidades, sob pena de ilegalidade;
4.1.21. Manter durante toda a vigência da ata todas as condições de
habilitação prevista neste edital;
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá
validade por um período de 12 (doze) meses, contada da assinatura,
prorrogável por igual período, por até idêntico período, desde que haja
anuência das partes.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e
contratual, caberá à Secretaria de Finanças, através de seu Fiscal de
Contrato, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos
fornecidos e das especificações do material registrado;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de
forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada
da nota de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas,
inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação
de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições
ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como
comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações
ocorridas.
6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao
interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas,
preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como
ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
6.3. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o
Município de Juina não será obrigado a aquisição, exclusivamente por
seu intermédio, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie à empresa detentora.
7. CLAUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por
lote conforme segue:.
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LINEAR LINHA MECÂNICA,
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
5%
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
16%
LOTE 47: KOMATSU – MAQUINAS
PESADAS.
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MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LINEAR LINHA MECÂNICA,
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 59: TEMA TERRA–
LINEAR LINHA MECÂNICA,
MAQUINAS PESADAS.
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
LOTE 48: CASE – MAQUINAS
PESADAS.

5%
17%

5%
15%

7.2. O valor de cada peça ou acessório a ser fornecida tem como base
de preços o sistema (AUDATEX OU PREÇO DE MERCADO),
peças originais, onde será aplicado o percentual de desconto indicado
acima, conforme licitado no PREGÃO PRESENCIAL nº 00/2014.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços
poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de
empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas
nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no
mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor
impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de
Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
8.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.
8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Estado de MATO GROSSO, considerando-se cancelado o preço
registrado.
8.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal,
facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas
nesta Ata.
8.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
8.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a
Administração Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
9. CLAUSULA NONA - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
9.1.- O prazo de fornecimento não será superior a 24 (vinte e
quatro) horas após a emissão da Ordem de Fornecimento.
9.2. Nos casos em que o prazo acima não seja suficiente para entrega
do objeto, a empresa contratada deverá formalizar por meio de
justificativa a necessidade de maior prazo, bem como estipular qual
seria o prazo adequado e o porquê.
9.3. As peças solicitadas, como acima estipulado, deveram ser
entregues nos locais indicados na Ordem de Fornecimento ou
Autorização, no período compreendido entre 7:30 as 17:00 horas, de
segunda-feira a sexta-feira.
9.4. Todos os custos de entrega do e possíveis devoluções, tais
como fretes, embalagens, taxas, etc, correrão por conta exclusiva
do fornecedor.
9.5. A empresa somente poderá efetuar a entrega de qualquer peça ou
acessórios mediante o recebimento da Autorização de Fornecimento e
nas quantidades constantes nesta.
9.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de
Fornecimento, onde serão separados previamente a qual dotação é
pertencente.
9.7. As peças adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues
na quantidade e especificação solicitada pelo departamento
competente, no local indicado em cada lote individualizado, que
ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo
recebimento em horário normal de expediente.
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9.8. O recebimento provisório dar-se-á por responsável indicado pelo
Órgão, após a verificação da conformidade da peças entregues com as
solicitadas;
9.9. O recebimento definitivo dar-se-á após a utilização das peças e a
verificação da sua conformidade com o fim a que se destina.
9.10. Em qualquer caso, os recebimentos seguirão a sistemática
prevista no art. 73, II, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
9.11.- As peças ou acessórios entregues e que não satisfaçam as
especificações –originais de primeira linha – serão imediatamente
devolvidas e substituídas por peças que preencham as condições
de qualidade exigida, sendo que todos os custos envolvidos nas
operações de trocas ou substituições correrão as expensas da
empresa responsável pelo fornecimento.
9.12. Serão ainda substituídas as peças ou acessórios que, ainda
que recebida em caráter provisório ou definitivo apresentarem
defeitos de fabricação que comprometa a sua durabilidade
normal ou provoque mau funcionamento nos equipamentos em
que foram colocadas.
9.12.1. Neste caso o fornecedor não só será responsável por todos
os custos envolvidos, como também estará sujeito à reparação de
todos os danos provocados ao Município, especialmente se houve
defeitos no equipamento derivados do mau funcionamento das
peças substituídas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado conforme os pedidos à licitante que
deverá apresentar juntamente com as peças as notas fiscais
correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas em duas
vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente
atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda
estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento,
autorizadas pela Secretaria solicitante.
10.2. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá
comprovar sua adimplência com a Seguridade Social (CND); com o
FGTS (CRF), CNDT, Certidão nacional de débitos trabalhistas. Caso
a empresa seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, também,
cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela
modalidade.
10.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente
atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a partir do recebimento e atestação das
referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração.
10.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à empresa vencedora para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata esta cláusula começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de
atualização monetária.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - READEQUAÇÃO DE
VALORES
11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
11.2. Considera-se incluso no preço das peças e serviços para fins de
desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte,
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou
complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que
incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa
detentora da ata na execução da mesma.
11.3. O Preço registrado é o constante na tabela de preços oficiais de
peças ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras.
11.4. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor
de cada peça a ser fornecida tendo como base de preços a tabela
oficial de peças genuínas e originais de primeira linha fornecidas pelas
montadoras dos veículos.
11.5. Independente de variação, será aplicado o percentual de
desconto oferecido sobre o valor vigente no dia do pedido de cada
peça.
11.6. Quando da alteração ou atualização da tabela fornecida pelas
montadoras, automaticamente fica registrado o novo valor individual
de cada peça.
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11.7. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou
na tabela de preços de peças genuínas e originais de primeira linha
fornecidas pelas montadoras dos veículos, a qualquer tempo.
11.8. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis,
salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
11.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado
fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros
meios disponíveis para levantamento das condições de mercado,
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa
remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da
decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1.Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta
e autárquica do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição a licitante
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a proponente às
penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas
na legislação em vigor.
12.2.MULTA no percentual diário de 0,5% (meio por cento),
calculada sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo
possível determinar este valor, sobre 30% (trinta por cento) do
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO, pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal,
podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
12.3.MULTA COMPENSATÓRIA: pela inexecução total ou parcial
do contrato, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar este valor,
sobre o total estimado para contração, podendo ser abatida do
pagamento a que fizer jus o CONTRATADO, ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente;
12.4. - SUSPENSÃO: temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
12.5 A multa de que tratam os itens anteriores, somente poderão ser
relevadas, quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos
fortuitos ou de força maior, que independam da vontade da
proponente e quando aceitos, justifiquem o atraso.
12.6.Antes da aplicação das sanções de que tratam os itens anteriores,
será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente
justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do
recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
12.7. As sanções de que tratam os itens anteriores poderão ser
aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão
registradas nos sistemas mantidos pela administração Municipal.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a
seguir relacionadas.
13.2 A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
13.2.1 a detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;
13.2.2 a detentora não formalizar contrato decorrente do registro de
preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido,
se a Administração não aceitar sua justificativa;
13.2.3 a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato
decorrente do registro de preços;
13.2.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do
contrato decorrente do registro de preços;
13.2.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
pelo mercado e a detentora não aceitar a redução;
13.2.6 por razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas pela Administração;
13.2.7 sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer
das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.3 A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 13.2,
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.
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13.4 A rescisão pela detentora poderá ocorrer quando, mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências da ata.
13.4.1 A solicitação da detentora para cancelamento do preço
registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias,
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
13.4.2 A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no
artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.
13.5 A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as
demais licitantes classificadas, nos termos do disposto neste edital
para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do
objeto da ata.
13.6 Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei
8.666/93.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com
recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder
Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias constantes do exercício 2014/2015.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS
15.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas
por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de
Registro de Preços.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE
16.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado na
imprensa Oficial do Estado de MATO GROSSO, conforme o disposto
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de JUINA Estado de MATO
GROSSO, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com
renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Juina-MT, 08 de setembro de 2014.
Município de Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
Dimaq Campot. Cuiaba Com. LTDA-EPP
CNPJ. 05.220.404/0001-04
DIEGO FELIPE MIGLIORINI SALDANHA
Representante Legal
Testemunhas:
Jose Carlos Divino
CPF/MFn.º005.198.431-85
Valdoir Antonio Pezzini
CPF/MFn.º771.046.411-49
Publicado por:
Rosimeire Oliveira Brindarolli
Código Identificador:D26231DD
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 189/2014
Pregão Presencial Nº 060/2014
VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora
firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses,
contada da assinatura, prorrogável por igual período, por até
idêntico período, desde que haja anuência das partes.
O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO,
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel,
nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
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Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º
451, Centro, na cidade de Juína-MT, doravante denominado
simplesmente
ÓRGÃO
GERENCIADOR
e
a
empresa
REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.355.658/0001-28, com sede a Av.
Central s/n. Bairro empresarial CEP. 78110-400 em Varzea Grande –
MT, neste ato, representada por Flavia Maria Souza dos Santos,
brasileira, casada, portador da Cédula de identidade RG 1148460-8 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 867.615.441-49, residente e
domiciliado na Rua Palmas,35 Bairro Nova Varzea Grande –
CEP.78.135-607 Varzea Grande-MT. denominada simplesmente
FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nºs,
488/2006, 369/2014, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela
Assessoria Jurídica do município de Juína, que emitiu seu parecer,
conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e
ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para
futura e eventual Pregão Presencial tem por objeto o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças e acessórios da linha
mecânica e elétrica, genuínas ou originais de primeira linha,
independente de marca e categoria para manutenção preventiva e
corretiva dos veículos operacionais automóveis leves, utilitários,
camionete, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota
municipal, conforme termo de referencia. do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL nº 060/2014.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
2.1 Como condições de operação imediata e tendo em vista a
celeridade nas aquisições do objeto deste Edital, a empresa vencedora
deverá dispor no momento da assinatura da Ata de Registro de Preço,
de estrutura operacional, logística e de pessoal qualificado para o
fornecimento das peças ora requisitadas, uma vez que os veículos a
serem atendidos são de uso ininterrupto em diversas atividades
administrativas, sendo em muitos casos, ligados a serviços essenciais
como saúde, educação e obras.
2.2 O Município poderá optar entre a utilização do sistema
AUDATEX, pesquisa de mercado ou outros meios idôneos para
realização da verificação do preço de mercado no momento que
necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado
o desconto ofertado pelo licitante vencedor.
2.3 No caso de optar pela pesquisa de mercado, serão realizadas pelo
próprio fornecedor, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores, de
modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
2.4 As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas a
homologação ou não do setor de compras do Município.
2.4.1. Em caso de homologação o procedimento de compra poderá ter
prosseguimento normal.
2.4.2. Não sendo homologadas as cotações o Município poderá exigir
novas pesquisas de mercados, com ouros fornecedores ou optar por
fazê-las diretamente por meio do seu setor de compras.
2.5 Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (Audatex ou preço
de mercado), o percentual de desconto registrado no processo
licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor final
individualizado para cada peças/acessórios.
2.6 Para efeito do fornecimento de peças e acessórios será realizado
desconto linear sobre o valor das peças por marca dos veículos, sendo
estas obrigatoriamente originais de primeira linha.
2.6.1 O desconto deverá ser para peças genuínas e peças originais de
primeira linha, calculado conforme ofertado pela licitante.
2.6.1.1. Entende-se por peças originais de primeira linha, para fins
do objeto deste edital, todos os componentes fabricados por
fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas
diretamente no mercado varejista (autopeças), sendo assim fica
determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha
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passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento
ou remanufatura.
2.6.1.2 Entende-se por peça genuína o produto utilizado com
homologação da montadora para a linha de montagem, ou seja, com a
chancela estampada no produto e na embalagem da montadora,
determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de
qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por
qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou
remanufatura;
2.7. O Município fará a solicitação das peças e acessórios originais de
primeira linha, conforme a sua necessidade de manutenção da frota.
2.8. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja
classificada como originais de primeira linha, havendo imediata
devolução e solicitação de substituição caso não seja cumprida tal
exigência.
2.8.1. As despesas com devoluções, substituições, trocas correrão as
expensas da empresa obrigado ao fornecimento dos termos deste
edital.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO
GERENCIADOR
3.1 São obrigações do Órgão Gerenciador, conforme o caso:
3.1.1 Aderir previamente à Ata de registro de preços;
3.1.2 Apresentar, sempre que necessário, a relação das peças a serem
fornecidas com os quantitativos e as descrições que permitam sua
correta identificação, inclusive quanto ao veículo a ser atendido,
estimando o valor do fornecimento com base no preço registrado pela
licitante, consistente no maior desconto;
3.1.3 Descrever a marca e a categoria dos veículos a serem atendidos
em cada fornecimento;
3.1.4 Analisar os orçamentos expedidos pelo fornecedor e autorizar ou
não o fornecimento;
3.1.5 Indicar a necessidade de troca ou substituição de peças,
informando a motivação;
3.1.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade,
qualidade e condições estabelecidas no edital do certame
correspondente;
3.1.7 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação;
3.1.8. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no
que tange o recolhimento de INSS e FGTS.
3.1.9 Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela
contratada a respeito dos fornecimentos a serem efetuados;
3.1.10 Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste edital.
3.1.11 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados
no mercado.
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a
firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido
registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para aquisição do
objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada
preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de
condições.
3.2. Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o
contrato poderá ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo
vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente do
item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a
minuta anexa ao Edital.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR:
4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
4.1.1. Praticar todos os preços dispostos na sua proposta, consistente
no maior desconto;
4.1.2. Cumprir com a entrega das peças, sempre que solicitado, dentro
do prazo máximo de 03 (três) dias, contados da emissão da Ordem de
Fornecimento ou Autorização;
4.1.3. Sempre que solicitada a entrega, promover os orçamentos
através do sistema AUDATEX OU PESQUISA DE MERCADO
para realização da aquisição e atribuição do percentual de desconto
ofertado
4.1.3.1. No caso de optar pela pesquisa de mercado, realizar as
cotações de mercado, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores,
de modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
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4.1.3.2. As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas
a homologação ou não do setor de compras do Município.
4.1.3.3. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (AUDATEX OU
PREÇO DE MERCADO), o percentual de desconto registrado no
processo licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor
final individualizado para cada peças/acessórios
4.1.4. Estar sediada em local que possibilite o cumprimento dos
prazos desta licitação;
4.1.5. Entregar as peças com a qualidade exigida, nas condições
fixadas.
4.1.6. Cumprir os prazos estipulados neste edital;
4.1.7. Aceitar devolução de peças que foram entregues em desacordo
com a solicitação, com defeito, que não sejam originais de primeira
linha, ou que apresentem quaisquer características diferentes das
exigidas;
4.1.8. Trocar as peças que apresentarem defeito, mesmo após a sua
instalação;
4.1.9. Arcar com todos os custos de devolução e reentrega quando as
peças entregues forem incompatíveis com as requeridas, desde que a
isto tenha dado causa;
4.1.10. Substituir peças na forma estabelecida nos itens anteriores
num prazo máximo vinte e quatro (24) horas;
4.1.11. Manter pessoal capaz de atender ao objeto da presente
licitação, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao
serviço, demissão de empregados ou por qualquer outra razão;
4.1.12. Designar um ou mais de seus funcionários para encarregar-se
do atendimento exclusivo desta Municipalidade sempre que
necessário, inclusive, informando todos os seus códigos de
comunicação;
4.1.13. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários, quando da
execução do objeto deste certame;
4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do
objeto do certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à
fiscalização
ou
o
acompanhamento
realizado
pelo
CONTRATANTE;
4.1.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, bem como, comunicar, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;
4.1.16. Fornecer todos os dados necessários à EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO para o controle e fiscalização do cumprimento do
presente CONTRATO;
4.1.17. Dispor de catálogos ou listas de fornecedores que demonstrem
as tabelas de preços, visando a oferta do desconto ofertado.
4.1.18. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração
ocorrida na empresa, conta bancária e outros julgáveis necessários
para recebimento de correspondência;
4.1.19. Adequar-se a qualquer alteração procedimental pertinente à
prestação dos serviços, efetuadas pela Administração Pública durante
a vigência do presente contrato, sob pena de rescisão.
4.1.20. Somente aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade inicial do objeto adjudicado somente quando
determinado pela gerenciadora da ata (Município de JUINA), devendo
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes,
não cabendo, portanto, acréscimo de quantidades nas contratações dos
órgãos e entidades, sob pena de ilegalidade;
4.1.21. Manter durante toda a vigência da ata todas as condições de
habilitação prevista neste edital;
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá
validade por um período de 12 (doze) meses, contada da assinatura,
prorrogável por igual período, por até idêntico período, desde que haja
anuência das partes.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e
contratual, caberá à Secretaria de Finanças, através de seu Fiscal de
Contrato, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos
fornecidos e das especificações do material registrado;
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b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de
forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada
da nota de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas,
inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação
de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições
ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como
comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações
ocorridas.
6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao
interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas,
preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como
ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
6.3. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o
Município de Juina não será obrigado a aquisição, exclusivamente por
seu intermédio, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie à empresa detentora.
7. CLAUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por
lote conforme segue:.
MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO LINEAR LINHA
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 09: MARCA VOLKSWAGEM –
DESCONTO LINEAR LINHA
AUTOMOVEIS LEVES E
MECÂNICA, ELETRICA E
CAMIONHENETE.
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 21: MARCA MITSUBISHI –
DESCONTO LINEAR LINHA
AUTOMOVEIS LEVES E
MECÂNICA, ELETRICA E
CAMINHONETES.
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 27: MARCA TOYOTA –
DESCONTO LINEAR LINHA
AUTOMOVEIS LEVES E
MECÂNICA, ELETRICA E
CAMINHONETES.
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 33: MARCA YAMAHA DESCONTO LINEAR LINHA
MOTOCICLETA
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 37: MARCA CITROEN DESCONTO LINEAR LINHA
AUTOMOVEIS LEVES E
MECÂNICA, ELETRICA E
CAMINHONETE
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
LOTE 03: MARCA HONDA –
MOTOCICLETA

10%
21%

20%
38%

20%
31%

10%
31%

11%
22%

10%
31%

7.2. O valor de cada peça ou acessório a ser fornecida tem como base
de preços o sistema (AUDATEX OU PREÇO DE MERCADO),
peças originais, onde será aplicado o percentual de desconto indicado
acima, conforme licitado no PREGÃO PRESENCIAL nº 060/2014.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
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8.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços
poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de
empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas
nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no
mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor
impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de
Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
8.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.
8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Estado de MATO GROSSO, considerando-se cancelado o preço
registrado.
8.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal,
facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas
nesta Ata.
8.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
8.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a
Administração Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
9. CLAUSULA NONA - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
9.1.- O prazo de fornecimento não será superior a 24 (vinte e
quatro) horas após a emissão da Ordem de Fornecimento.
9.2. Nos casos em que o prazo acima não seja suficiente para entrega
do objeto, a empresa contratada deverá formalizar por meio de
justificativa a necessidade de maior prazo, bem como estipular qual
seria o prazo adequado e o porquê.
9.3. As peças solicitadas, como acima estipulado, deveram ser
entregues nos locais indicados na Ordem de Fornecimento ou
Autorização, no período compreendido entre 7:30 as 17:00 horas, de
segunda-feira a sexta-feira.
9.4. Todos os custos de entrega do e possíveis devoluções, tais
como fretes, embalagens, taxas, etc, correrão por conta exclusiva
do fornecedor.
9.5. A empresa somente poderá efetuar a entrega de qualquer peça ou
acessórios mediante o recebimento da Autorização de Fornecimento e
nas quantidades constantes nesta.
9.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de
Fornecimento, onde serão separados previamente a qual dotação é
pertencente.
9.7. As peças adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues
na quantidade e especificação solicitada pelo departamento
competente, no local indicado em cada lote individualizado, que
ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo
recebimento em horário normal de expediente.
9.8. O recebimento provisório dar-se-á por responsável indicado pelo
Órgão, após a verificação da conformidade da peças entregues com as
solicitadas;
9.9. O recebimento definitivo dar-se-á após a utilização das peças e a
verificação da sua conformidade com o fim a que se destina.
9.10. Em qualquer caso, os recebimentos seguirão a sistemática
prevista no art. 73, II, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
9.11.- As peças ou acessórios entregues e que não satisfaçam as
especificações –originais de primeira linha – serão imediatamente
devolvidas e substituídas por peças que preencham as condições
de qualidade exigida, sendo que todos os custos envolvidos nas
operações de trocas ou substituições correrão as expensas da
empresa responsável pelo fornecimento.
9.12. Serão ainda substituídas as peças ou acessórios que, ainda
que recebida em caráter provisório ou definitivo apresentarem
defeitos de fabricação que comprometa a sua durabilidade
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normal ou provoque mau funcionamento nos equipamentos em
que foram colocadas.
9.12.1. Neste caso o fornecedor não só será responsável por todos
os custos envolvidos, como também estará sujeito à reparação de
todos os danos provocados ao Município, especialmente se houve
defeitos no equipamento derivados do mau funcionamento das
peças substituídas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado conforme os pedidos à licitante que
deverá apresentar juntamente com as peças as notas fiscais
correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas em duas
vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente
atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda
estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento,
autorizadas pela Secretaria solicitante.
10.2. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá
comprovar sua adimplência com a Seguridade Social (CND); com o
FGTS (CRF), CNDT, Certidão nacional de débitos trabalhistas. Caso
a empresa seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, também,
cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela
modalidade.
10.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente
atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a partir do recebimento e atestação das
referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração.
10.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à empresa vencedora para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata esta cláusula começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de
atualização monetária.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - READEQUAÇÃO DE
VALORES
11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
11.2. Considera-se incluso no preço das peças e serviços para fins de
desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte,
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou
complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que
incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa
detentora da ata na execução da mesma.
11.3. O Preço registrado é o constante na tabela de preços oficiais de
peças ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras.
11.4. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor
de cada peça a ser fornecida tendo como base de preços a tabela
oficial de peças genuínas e originais de primeira linha fornecidas pelas
montadoras dos veículos.
11.5. Independente de variação, será aplicado o percentual de
desconto oferecido sobre o valor vigente no dia do pedido de cada
peça.
11.6. Quando da alteração ou atualização da tabela fornecida pelas
montadoras, automaticamente fica registrado o novo valor individual
de cada peça.
11.7. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou
na tabela de preços de peças genuínas e originais de primeira linha
fornecidas pelas montadoras dos veículos, a qualquer tempo.
11.8. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis,
salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
11.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado
fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros
meios disponíveis para levantamento das condições de mercado,
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa
remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da
decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1.Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta
e autárquica do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição a licitante
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a proponente às
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penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas
na legislação em vigor.
12.2.MULTA no percentual diário de 0,5% (meio por cento),
calculada sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo
possível determinar este valor, sobre 30% (trinta por cento) do
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO, pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal,
podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
12.3.MULTA COMPENSATÓRIA: pela inexecução total ou parcial
do contrato, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar este valor,
sobre o total estimado para contração, podendo ser abatida do
pagamento a que fizer jus o CONTRATADO, ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente;
12.4. - SUSPENSÃO: temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
12.5 A multa de que tratam os itens anteriores, somente poderão ser
relevadas, quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos
fortuitos ou de força maior, que independam da vontade da
proponente e quando aceitos, justifiquem o atraso.
12.6.Antes da aplicação das sanções de que tratam os itens anteriores,
será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente
justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do
recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
12.7. As sanções de que tratam os itens anteriores poderão ser
aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão
registradas nos sistemas mantidos pela administração Municipal.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a
seguir relacionadas.
13.2 A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
13.2.1 a detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;
13.2.2 a detentora não formalizar contrato decorrente do registro de
preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido,
se a Administração não aceitar sua justificativa;
13.2.3 a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato
decorrente do registro de preços;
13.2.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do
contrato decorrente do registro de preços;
13.2.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
pelo mercado e a detentora não aceitar a redução;
13.2.6 por razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas pela Administração;
13.2.7 sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer
das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.3 A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 13.2,
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.
13.4 A rescisão pela detentora poderá ocorrer quando, mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências da ata.
13.4.1 A solicitação da detentora para cancelamento do preço
registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias,
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
13.4.2 A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no
artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.
13.5 A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as
demais licitantes classificadas, nos termos do disposto neste edital
para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do
objeto da ata.
13.6 Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei
8.666/93.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
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14.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com
recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder
Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias constantes do exercício 2014/2015.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS
15.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas
por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de
Registro de Preços.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE
16.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado na
imprensa Oficial do Estado de MATO GROSSO, conforme o disposto
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de JUINA Estado de MATO
GROSSO, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com
renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Juina-MT, 08 de setembro de 2014.
Município de Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
Revitalizar Comercio de Peças e Serviços LTDA -ME
CNPJ. 08.355.658/0001-28
FLAVIA MARIA SOUZA DOS SANTOS
Representante Legal
Testemunhas:
Jose Carlos Divino
CPF/MFn.º005.198.431-85
Valdoir Antonio Pezzini
CPF/MFn.º771.046.411-49
Publicado por:
Rosimeire Oliveira Brindarolli
Código Identificador:803D014A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 190/2014
Pregão Presencial Nº 060/2014
VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora
firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses,
contada da assinatura, prorrogável por igual período, por até
idêntico período, desde que haja anuência das partes.
O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO,
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel,
nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º
451, Centro, na cidade de Juína-MT, doravante denominado
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa CASA DA
LAVOURA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
01.721.310/0001-68, com sede a Av. da Feb, 2220 – Loteamento
Cerrados CEP. 78.115-000 Varzea Grande –MT. neste ato,
representada por Fernanda de Souza Vendrame, brasileira, empresária,
portadora do CPF.732.009.051-15 em Cuiabá-MT, residente à Rua L
371 – Edificio Luxemburgo – Bairro Consil em Cuiabá –MT,
denominada
simplesmente
FORNECEDOR
REGISTRADO,
resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Decretos Municipais nºs, 488/2006, 369/2014, e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do
município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo
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único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as
cláusulas e condições seguintes.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para
futura e eventual Pregão Presencial tem por objeto o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças e acessórios da linha
mecânica e elétrica, genuínas ou originais de primeira linha,
independente de marca e categoria para manutenção preventiva e
corretiva dos veículos operacionais automóveis leves, utilitários,
camionete, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota
municipal, conforme termo de referencia. do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL nº 060/2014.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
2.1 Como condições de operação imediata e tendo em vista a
celeridade nas aquisições do objeto deste Edital, a empresa vencedora
deverá dispor no momento da assinatura da Ata de Registro de Preço,
de estrutura operacional, logística e de pessoal qualificado para o
fornecimento das peças ora requisitadas, uma vez que os veículos a
serem atendidos são de uso ininterrupto em diversas atividades
administrativas, sendo em muitos casos, ligados a serviços essenciais
como saúde, educação e obras.
2.2 O Município poderá optar entre a utilização do sistema
AUDATEX, pesquisa de mercado ou outros meios idôneos para
realização da verificação do preço de mercado no momento que
necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado
o desconto ofertado pelo licitante vencedor.
2.3 No caso de optar pela pesquisa de mercado, serão realizadas pelo
próprio fornecedor, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores, de
modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
2.4 As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas a
homologação ou não do setor de compras do Município.
2.4.1. Em caso de homologação o procedimento de compra poderá ter
prosseguimento normal.
2.4.2. Não sendo homologadas as cotações o Município poderá exigir
novas pesquisas de mercados, com ouros fornecedores ou optar por
fazê-las diretamente por meio do seu setor de compras.
2.5 Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (Audatex ou preço
de mercado), o percentual de desconto registrado no processo
licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor final
individualizado para cada peças/acessórios.
2.6 Para efeito do fornecimento de peças e acessórios será realizado
desconto linear sobre o valor das peças por marca dos veículos, sendo
estas obrigatoriamente originais de primeira linha.
2.6.1 O desconto deverá ser para peças genuínas e peças originais de
primeira linha, calculado conforme ofertado pela licitante.
2.6.1.1. Entende-se por peças originais de primeira linha, para fins
do objeto deste edital, todos os componentes fabricados por
fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas
diretamente no mercado varejista (autopeças), sendo assim fica
determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha
passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento
ou remanufatura.
2.6.1.2 Entende-se por peça genuína o produto utilizado com
homologação da montadora para a linha de montagem, ou seja, com a
chancela estampada no produto e na embalagem da montadora,
determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de
qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por
qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou
remanufatura;
2.7. O Município fará a solicitação das peças e acessórios originais de
primeira linha, conforme a sua necessidade de manutenção da frota.
2.8. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja
classificada como originais de primeira linha, havendo imediata
devolução e solicitação de substituição caso não seja cumprida tal
exigência.
2.8.1. As despesas com devoluções, substituições, trocas correrão as
expensas da empresa obrigado ao fornecimento dos termos deste
edital.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO
GERENCIADOR
3.1 São obrigações do Órgão Gerenciador, conforme o caso:
3.1.1 Aderir previamente à Ata de registro de preços;
3.1.2 Apresentar, sempre que necessário, a relação das peças a serem
fornecidas com os quantitativos e as descrições que permitam sua
correta identificação, inclusive quanto ao veículo a ser atendido,
estimando o valor do fornecimento com base no preço registrado pela
licitante, consistente no maior desconto;
3.1.3 Descrever a marca e a categoria dos veículos a serem atendidos
em cada fornecimento;
3.1.4 Analisar os orçamentos expedidos pelo fornecedor e autorizar ou
não o fornecimento;
3.1.5 Indicar a necessidade de troca ou substituição de peças,
informando a motivação;
3.1.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade,
qualidade e condições estabelecidas no edital do certame
correspondente;
3.1.7 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação;
3.1.8. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no
que tange o recolhimento de INSS e FGTS.
3.1.9 Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela
contratada a respeito dos fornecimentos a serem efetuados;
3.1.10 Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste edital.
3.1.11 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados
no mercado.
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a
firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido
registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para aquisição do
objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada
preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de
condições.
3.2. Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o
contrato poderá ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo
vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente do
item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a
minuta anexa ao Edital.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR:
4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
4.1.1. Praticar todos os preços dispostos na sua proposta, consistente
no maior desconto;
4.1.2. Cumprir com a entrega das peças, sempre que solicitado, dentro
do prazo máximo de 03 (três) dias, contados da emissão da Ordem de
Fornecimento ou Autorização;
4.1.3. Sempre que solicitada a entrega, promover os orçamentos
através do sistema AUDATEX OU PESQUISA DE MERCADO
para realização da aquisição e atribuição do percentual de desconto
ofertado
4.1.3.1. No caso de optar pela pesquisa de mercado, realizar as
cotações de mercado, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores,
de modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
4.1.3.2. As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas
a homologação ou não do setor de compras do Município.
4.1.3.3. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (AUDATEX OU
PREÇO DE MERCADO), o percentual de desconto registrado no
processo licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor
final individualizado para cada peças/acessórios
4.1.4. Estar sediada em local que possibilite o cumprimento dos
prazos desta licitação;
4.1.5. Entregar as peças com a qualidade exigida, nas condições
fixadas.
4.1.6. Cumprir os prazos estipulados neste edital;
4.1.7. Aceitar devolução de peças que foram entregues em desacordo
com a solicitação, com defeito, que não sejam originais de primeira
linha, ou que apresentem quaisquer características diferentes das
exigidas;
4.1.8. Trocar as peças que apresentarem defeito, mesmo após a sua
instalação;
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4.1.9. Arcar com todos os custos de devolução e reentrega quando as
peças entregues forem incompatíveis com as requeridas, desde que a
isto tenha dado causa;
4.1.10. Substituir peças na forma estabelecida nos itens anteriores
num prazo máximo vinte e quatro (24) horas;
4.1.11. Manter pessoal capaz de atender ao objeto da presente
licitação, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao
serviço, demissão de empregados ou por qualquer outra razão;
4.1.12. Designar um ou mais de seus funcionários para encarregar-se
do atendimento exclusivo desta Municipalidade sempre que
necessário, inclusive, informando todos os seus códigos de
comunicação;
4.1.13. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários, quando da
execução do objeto deste certame;
4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do
objeto do certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à
fiscalização
ou
o
acompanhamento
realizado
pelo
CONTRATANTE;
4.1.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, bem como, comunicar, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;
4.1.16. Fornecer todos os dados necessários à EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO para o controle e fiscalização do cumprimento do
presente CONTRATO;
4.1.17. Dispor de catálogos ou listas de fornecedores que demonstrem
as tabelas de preços, visando a oferta do desconto ofertado.
4.1.18. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração
ocorrida na empresa, conta bancária e outros julgáveis necessários
para recebimento de correspondência;
4.1.19. Adequar-se a qualquer alteração procedimental pertinente à
prestação dos serviços, efetuadas pela Administração Pública durante
a vigência do presente contrato, sob pena de rescisão.
4.1.20. Somente aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade inicial do objeto adjudicado somente quando
determinado pela gerenciadora da ata (Município de JUINA), devendo
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes,
não cabendo, portanto, acréscimo de quantidades nas contratações dos
órgãos e entidades, sob pena de ilegalidade;
4.1.21. Manter durante toda a vigência da ata todas as condições de
habilitação prevista neste edital;
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá
validade por um período de 12 (doze) meses, contada da assinatura,
prorrogável por igual período, por até idêntico período, desde que haja
anuência das partes.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e
contratual, caberá à Secretaria de Finanças, através de seu Fiscal de
Contrato, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos
fornecidos e das especificações do material registrado;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de
forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada
da nota de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas,
inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação
de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições
ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como
comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações
ocorridas.
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6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao
interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas,
preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como
ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
6.3. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o
Município de Juina não será obrigado a aquisição, exclusivamente por
seu intermédio, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie à empresa detentora.
7. CLAUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por
lote conforme segue:.
%
Desconto

Descrição
MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO LINEAR LINHA
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de
peças/acessórios ,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 06: MARCA IVECO –
DESCONTO LINEAR LINHA
MICROONIBUS.
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de
peças/acessórios ,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 20: MARCA PEUGEOT –
DESCONTO LINEAR LINHA
AUTOMOVEIS LEVES E
MECÂNICA, ELETRICA E
CAMINHONETES.
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de
peças/acessórios ,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 34: MARCA YAMAHA DESCONTO LINEAR LINHA
MOTOCICLETA
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de
peças/acessórios ,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
LOTE 04: MARCA HONDA –
MOTOCICLETA

5%
18%

6%
17%

6%
16%

8%
18%

7.2. O valor de cada peça ou acessório a ser fornecida tem como base
de preços o sistema (AUDATEX OU PREÇO DE MERCADO),
peças originais, onde será aplicado o percentual de desconto indicado
acima, conforme licitado no PREGÃO PRESENCIAL nº 060/2014.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços
poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de
empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas
nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no
mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor
impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de
Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
8.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.
8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Estado de MATO GROSSO, considerando-se cancelado o preço
registrado.
8.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal,
facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas
nesta Ata.
8.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
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8.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a
Administração Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
9. CLAUSULA NONA - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
9.1.- O prazo de fornecimento não será superior a 24 (vinte e
quatro) horas após a emissão da Ordem de Fornecimento.
9.2. Nos casos em que o prazo acima não seja suficiente para entrega
do objeto, a empresa contratada deverá formalizar por meio de
justificativa a necessidade de maior prazo, bem como estipular qual
seria o prazo adequado e o porquê.
9.3. As peças solicitadas, como acima estipulado, deveram ser
entregues nos locais indicados na Ordem de Fornecimento ou
Autorização, no período compreendido entre 7:30 as 17:00 horas, de
segunda-feira a sexta-feira.
9.4. Todos os custos de entrega do e possíveis devoluções, tais
como fretes, embalagens, taxas, etc, correrão por conta exclusiva
do fornecedor.
9.5. A empresa somente poderá efetuar a entrega de qualquer peça ou
acessórios mediante o recebimento da Autorização de Fornecimento e
nas quantidades constantes nesta.
9.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de
Fornecimento, onde serão separados previamente a qual dotação é
pertencente.
9.7. As peças adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues
na quantidade e especificação solicitada pelo departamento
competente, no local indicado em cada lote individualizado, que
ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo
recebimento em horário normal de expediente.
9.8. O recebimento provisório dar-se-á por responsável indicado pelo
Órgão, após a verificação da conformidade da peças entregues com as
solicitadas;
9.9. O recebimento definitivo dar-se-á após a utilização das peças e a
verificação da sua conformidade com o fim a que se destina.
9.10. Em qualquer caso, os recebimentos seguirão a sistemática
prevista no art. 73, II, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
9.11.- As peças ou acessórios entregues e que não satisfaçam as
especificações –originais de primeira linha – serão imediatamente
devolvidas e substituídas por peças que preencham as condições
de qualidade exigida, sendo que todos os custos envolvidos nas
operações de trocas ou substituições correrão as expensas da
empresa responsável pelo fornecimento.
9.12. Serão ainda substituídas as peças ou acessórios que, ainda
que recebida em caráter provisório ou definitivo apresentarem
defeitos de fabricação que comprometa a sua durabilidade
normal ou provoque mau funcionamento nos equipamentos em
que foram colocadas.
9.12.1. Neste caso o fornecedor não só será responsável por todos
os custos envolvidos, como também estará sujeito à reparação de
todos os danos provocados ao Município, especialmente se houve
defeitos no equipamento derivados do mau funcionamento das
peças substituídas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado conforme os pedidos à licitante que
deverá apresentar juntamente com as peças as notas fiscais
correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas em duas
vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente
atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda
estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento,
autorizadas pela Secretaria solicitante.
10.2. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá
comprovar sua adimplência com a Seguridade Social (CND); com o
FGTS (CRF), CNDT, Certidão nacional de débitos trabalhistas. Caso
a empresa seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, também,
cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela
modalidade.
10.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente
atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a partir do recebimento e atestação das
referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração.
10.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à empresa vencedora para as devidas correções. Nesse
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caso, o prazo de que trata esta cláusula começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de
atualização monetária.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - READEQUAÇÃO DE
VALORES
11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
11.2. Considera-se incluso no preço das peças e serviços para fins de
desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte,
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou
complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que
incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa
detentora da ata na execução da mesma.
11.3. O Preço registrado é o constante na tabela de preços oficiais de
peças ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras.
11.4. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor
de cada peça a ser fornecida tendo como base de preços a tabela
oficial de peças genuínas e originais de primeira linha fornecidas pelas
montadoras dos veículos.
11.5. Independente de variação, será aplicado o percentual de
desconto oferecido sobre o valor vigente no dia do pedido de cada
peça.
11.6. Quando da alteração ou atualização da tabela fornecida pelas
montadoras, automaticamente fica registrado o novo valor individual
de cada peça.
11.7. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou
na tabela de preços de peças genuínas e originais de primeira linha
fornecidas pelas montadoras dos veículos, a qualquer tempo.
11.8. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis,
salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
11.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado
fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros
meios disponíveis para levantamento das condições de mercado,
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa
remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da
decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1.Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta
e autárquica do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição a licitante
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a proponente às
penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas
na legislação em vigor.
12.2.MULTA no percentual diário de 0,5% (meio por cento),
calculada sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo
possível determinar este valor, sobre 30% (trinta por cento) do
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO, pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal,
podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
12.3.MULTA COMPENSATÓRIA: pela inexecução total ou parcial
do contrato, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar este valor,
sobre o total estimado para contração, podendo ser abatida do
pagamento a que fizer jus o CONTRATADO, ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente;
12.4. - SUSPENSÃO: temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
12.5. A multa de que tratam os itens anteriores, somente poderão ser
relevadas, quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos
fortuitos ou de força maior, que independam da vontade da
proponente e quando aceitos, justifiquem o atraso.
12.6.Antes da aplicação das sanções de que tratam os itens anteriores,
será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente
justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do
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recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
12.7. As sanções de que tratam os itens anteriores poderão ser
aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão
registradas nos sistemas mantidos pela administração Municipal.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a
seguir relacionadas.
13.2 A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
13.2.1 a detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;
13.2.2 a detentora não formalizar contrato decorrente do registro de
preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido,
se a Administração não aceitar sua justificativa;
13.2.3 a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato
decorrente do registro de preços;
13.2.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do
contrato decorrente do registro de preços;
13.2.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
pelo mercado e a detentora não aceitar a redução;
13.2.6 por razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas pela Administração;
13.2.7 sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer
das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.3 A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 13.2,
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.
13.4 A rescisão pela detentora poderá ocorrer quando, mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências da ata.
13.4.1 A solicitação da detentora para cancelamento do preço
registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias,
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
13.4.2 A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no
artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.
13.5 A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as
demais licitantes classificadas, nos termos do disposto neste edital
para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do
objeto da ata.
13.6 Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei
8.666/93.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com
recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder
Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias constantes do exercício 2014/2015.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS
15.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas
por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de
Registro de Preços.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE
16.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado na
imprensa Oficial do Estado de MATO GROSSO, conforme o disposto
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de JUINA Estado de MATO
GROSSO, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com
renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Juina-MT, 08 de setembro de 2014.
Município de Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
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Casa da Lavoura LTDA-EPP
CNPJ. 01.721.310/0001-68
FERNANDA DE SOUZA VENDRAME
Representante Legal
Testemunhas:
Jose Carlos Divino
CPF/MFn.º005.198.431-85
Valdoir Antonio Pezzini
CPF/MFn.º771.046.411-49
Publicado por:
Rosimeire Oliveira Brindarolli
Código Identificador:59487455
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 191/2014
Pregão Presencial Nº 060/2014
VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora
firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses,
contada da assinatura, prorrogável por igual período, por até
idêntico período, desde que haja anuência das partes.
O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO,
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel,
nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º
451, Centro, na cidade de Juína-MT, doravante denominado
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa TRICATE
COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP,
inscrita no CNPJ sob o nº 70.430.558/0001-92, com sede a Av.
Miguel Sutil, 3031 – Bairro Bosq ue da Saude – CEP. 78.015-100 –
Cuiabá-MT, neste ato, representada por Abilio Siqueira Mendonça,
brasileiro, solteiro, portador do CPF.201.824.901-06, residente e
domiciliado na Rua 51 nº 538 Bairro Boa Esperança – CEP. 78.068440 em Cuiabá-MT, denominada simplesmente FORNECEDOR
REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, Decretos Municipais nºs, 488/2006, 369/2014, e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do
município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as
cláusulas e condições seguintes.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para
futura e eventual Pregão Presencial tem por objeto o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças e acessórios da linha
mecânica e elétrica, genuínas ou originais de primeira linha,
independente de marca e categoria para manutenção preventiva e
corretiva dos veículos operacionais automóveis leves, utilitários,
camionete, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota
municipal, conforme termo de referencia. do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL nº 060/2014.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
2.1 Como condições de operação imediata e tendo em vista a
celeridade nas aquisições do objeto deste Edital, a empresa vencedora
deverá dispor no momento da assinatura da Ata de Registro de Preço,
de estrutura operacional, logística e de pessoal qualificado para o
fornecimento das peças ora requisitadas, uma vez que os veículos a
serem atendidos são de uso ininterrupto em diversas atividades
administrativas, sendo em muitos casos, ligados a serviços essenciais
como saúde, educação e obras.
2.2 O Município poderá optar entre a utilização do sistema
AUDATEX, pesquisa de mercado ou outros meios idôneos para
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realização da verificação do preço de mercado no momento que
necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado
o desconto ofertado pelo licitante vencedor.
2.3 No caso de optar pela pesquisa de mercado, serão realizadas pelo
próprio fornecedor, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores, de
modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
2.4 As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas a
homologação ou não do setor de compras do Município.
2.4.1. Em caso de homologação o procedimento de compra poderá ter
prosseguimento normal.
2.4.2. Não sendo homologadas as cotações o Município poderá exigir
novas pesquisas de mercados, com ouros fornecedores ou optar por
fazê-las diretamente por meio do seu setor de compras.
2.5 Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (Audatex ou preço
de mercado), o percentual de desconto registrado no processo
licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor final
individualizado para cada peças/acessórios.
2.6 Para efeito do fornecimento de peças e acessórios será realizado
desconto linear sobre o valor das peças por marca dos veículos, sendo
estas obrigatoriamente originais de primeira linha.
2.6.1 O desconto deverá ser para peças genuínas e peças originais de
primeira linha, calculado conforme ofertado pela licitante.
2.6.1.1. Entende-se por peças originais de primeira linha, para fins
do objeto deste edital, todos os componentes fabricados por
fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas
diretamente no mercado varejista (autopeças), sendo assim fica
determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha
passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento
ou remanufatura.
2.6.1.2 Entende-se por peça genuína o produto utilizado com
homologação da montadora para a linha de montagem, ou seja, com a
chancela estampada no produto e na embalagem da montadora,
determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de
qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por
qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou
remanufatura;
2.7. O Município fará a solicitação das peças e acessórios originais de
primeira linha, conforme a sua necessidade de manutenção da frota.
2.8. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja
classificada como originais de primeira linha, havendo imediata
devolução e solicitação de substituição caso não seja cumprida tal
exigência.
2.8.1. As despesas com devoluções, substituições, trocas correrão as
expensas da empresa obrigado ao fornecimento dos termos deste
edital.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO
GERENCIADOR
3.1 São obrigações do Órgão Gerenciador, conforme o caso:
3.1.1 Aderir previamente à Ata de registro de preços;
3.1.2 Apresentar, sempre que necessário, a relação das peças a serem
fornecidas com os quantitativos e as descrições que permitam sua
correta identificação, inclusive quanto ao veículo a ser atendido,
estimando o valor do fornecimento com base no preço registrado pela
licitante, consistente no maior desconto;
3.1.3 Descrever a marca e a categoria dos veículos a serem atendidos
em cada fornecimento;
3.1.4 Analisar os orçamentos expedidos pelo fornecedor e autorizar ou
não o fornecimento;
3.1.5 Indicar a necessidade de troca ou substituição de peças,
informando a motivação;
3.1.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade,
qualidade e condições estabelecidas no edital do certame
correspondente;
3.1.7 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação;
3.1.8. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no
que tange o recolhimento de INSS e FGTS.
3.1.9 Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela
contratada a respeito dos fornecimentos a serem efetuados;
3.1.10 Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste edital.
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3.1.11 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados
no mercado.
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a
firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido
registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para aquisição do
objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada
preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de
condições.
3.2. Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o
contrato poderá ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo
vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente do
item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a
minuta anexa ao Edital.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR:
4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
4.1.1. Praticar todos os preços dispostos na sua proposta, consistente
no maior desconto;
4.1.2. Cumprir com a entrega das peças, sempre que solicitado, dentro
do prazo máximo de 03 (três) dias, contados da emissão da Ordem de
Fornecimento ou Autorização;
4.1.3. Sempre que solicitada a entrega, promover os orçamentos
através do sistema AUDATEX OU PESQUISA DE MERCADO
para realização da aquisição e atribuição do percentual de desconto
ofertado
4.1.3.1. No caso de optar pela pesquisa de mercado, realizar as
cotações de mercado, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores,
de modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
4.1.3.2. As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas
a homologação ou não do setor de compras do Município.
4.1.3.3. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (AUDATEX OU
PREÇO DE MERCADO), o percentual de desconto registrado no
processo licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor
final individualizado para cada peças/acessórios
4.1.4. Estar sediada em local que possibilite o cumprimento dos
prazos desta licitação;
4.1.5. Entregar as peças com a qualidade exigida, nas condições
fixadas.
4.1.6. Cumprir os prazos estipulados neste edital;
4.1.7. Aceitar devolução de peças que foram entregues em desacordo
com a solicitação, com defeito, que não sejam originais de primeira
linha, ou que apresentem quaisquer características diferentes das
exigidas;
4.1.8. Trocar as peças que apresentarem defeito, mesmo após a sua
instalação;
4.1.9. Arcar com todos os custos de devolução e reentrega quando as
peças entregues forem incompatíveis com as requeridas, desde que a
isto tenha dado causa;
4.1.10. Substituir peças na forma estabelecida nos itens anteriores
num prazo máximo vinte e quatro (24) horas;
4.1.11. Manter pessoal capaz de atender ao objeto da presente
licitação, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao
serviço, demissão de empregados ou por qualquer outra razão;
4.1.12. Designar um ou mais de seus funcionários para encarregar-se
do atendimento exclusivo desta Municipalidade sempre que
necessário, inclusive, informando todos os seus códigos de
comunicação;
4.1.13. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários, quando da
execução do objeto deste certame;
4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do
objeto do certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à
fiscalização
ou
o
acompanhamento
realizado
pelo
CONTRATANTE;
4.1.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, bem como, comunicar, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;
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4.1.16. Fornecer todos os dados necessários à EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO para o controle e fiscalização do cumprimento do
presente CONTRATO;
4.1.17. Dispor de catálogos ou listas de fornecedores que demonstrem
as tabelas de preços, visando a oferta do desconto ofertado.
4.1.18. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração
ocorrida na empresa, conta bancária e outros julgáveis necessários
para recebimento de correspondência;
4.1.19. Adequar-se a qualquer alteração procedimental pertinente à
prestação dos serviços, efetuadas pela Administração Pública durante
a vigência do presente contrato, sob pena de rescisão.
4.1.20. Somente aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade inicial do objeto adjudicado somente quando
determinado pela gerenciadora da ata (Município de JUINA), devendo
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes,
não cabendo, portanto, acréscimo de quantidades nas contratações dos
órgãos e entidades, sob pena de ilegalidade;
4.1.21. Manter durante toda a vigência da ata todas as condições de
habilitação prevista neste edital;
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá
validade por um período de 12 (doze) meses, contada da assinatura,
prorrogável por igual período, por até idêntico período, desde que haja
anuência das partes.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e
contratual, caberá à Secretaria de Finanças, através de seu Fiscal de
Contrato, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos
fornecidos e das especificações do material registrado;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de
forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada
da nota de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas,
inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação
de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições
ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como
comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações
ocorridas.
6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao
interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas,
preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como
ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
6.3. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o
Município de Juina não será obrigado a aquisição, exclusivamente por
seu intermédio, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie à empresa detentora.
7. CLAUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por
lote conforme segue:.
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LINEAR LINHA MECÂNICA,
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
5%
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
16%
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 52: VOLVO – MAQUINAS
LINEAR LINHA MECÂNICA,
PESADAS.
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
LOTE 50: MASSEY FERGUSSON –
MAQUINAS PESADAS.
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PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LINEAR LINHA MECÂNICA,
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 55: RANDON – MAQUINAS
LINEAR LINHA MECÂNICA,
PESADAS.
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 57: CBT – MAQUINAS
LINEAR LINHA MECÂNICA,
PESADAS.
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %

4%
15%

LOTE 53: NEW HOLLAND –
MAQUINAS PESADAS.

6%
18%

5%
15%

6%
18%

7.2. O valor de cada peça ou acessório a ser fornecida tem como base
de preços o sistema (AUDATEX OU PREÇO DE MERCADO),
peças originais, onde será aplicado o percentual de desconto indicado
acima, conforme licitado no PREGÃO PRESENCIAL nº 060/2014.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços
poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de
empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas
nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no
mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor
impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de
Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
8.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.
8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Estado de MATO GROSSO, considerando-se cancelado o preço
registrado.
8.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal,
facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas
nesta Ata.
8.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
8.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a
Administração Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
9. CLAUSULA NONA - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
9.1.- O prazo de fornecimento não será superior a 24 (vinte e
quatro) horas após a emissão da Ordem de Fornecimento.
9.2. Nos casos em que o prazo acima não seja suficiente para entrega
do objeto, a empresa contratada deverá formalizar por meio de
justificativa a necessidade de maior prazo, bem como estipular qual
seria o prazo adequado e o porquê.
9.3. As peças solicitadas, como acima estipulado, deveram ser
entregues nos locais indicados na Ordem de Fornecimento ou
Autorização, no período compreendido entre 7:30 as 17:00 horas, de
segunda-feira a sexta-feira.
9.4. Todos os custos de entrega do e possíveis devoluções, tais
como fretes, embalagens, taxas, etc, correrão por conta exclusiva
do fornecedor.
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9.5. A empresa somente poderá efetuar a entrega de qualquer peça ou
acessórios mediante o recebimento da Autorização de Fornecimento e
nas quantidades constantes nesta.
9.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de
Fornecimento, onde serão separados previamente a qual dotação é
pertencente.
9.7. As peças adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues
na quantidade e especificação solicitada pelo departamento
competente, no local indicado em cada lote individualizado, que
ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo
recebimento em horário normal de expediente.
9.8. O recebimento provisório dar-se-á por responsável indicado pelo
Órgão, após a verificação da conformidade da peças entregues com as
solicitadas;
9.9. O recebimento definitivo dar-se-á após a utilização das peças e a
verificação da sua conformidade com o fim a que se destina.
9.10. Em qualquer caso, os recebimentos seguirão a sistemática
prevista no art. 73, II, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
9.11.- As peças ou acessórios entregues e que não satisfaçam as
especificações –originais de primeira linha – serão imediatamente
devolvidas e substituídas por peças que preencham as condições
de qualidade exigida, sendo que todos os custos envolvidos nas
operações de trocas ou substituições correrão as expensas da
empresa responsável pelo fornecimento.
9.12. Serão ainda substituídas as peças ou acessórios que, ainda
que recebida em caráter provisório ou definitivo apresentarem
defeitos de fabricação que comprometa a sua durabilidade
normal ou provoque mau funcionamento nos equipamentos em
que foram colocadas.
9.12.1. Neste caso o fornecedor não só será responsável por todos
os custos envolvidos, como também estará sujeito à reparação de
todos os danos provocados ao Município, especialmente se houve
defeitos no equipamento derivados do mau funcionamento das
peças substituídas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado conforme os pedidos à licitante que
deverá apresentar juntamente com as peças as notas fiscais
correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas em duas
vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente
atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda
estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento,
autorizadas pela Secretaria solicitante.
10.2. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá
comprovar sua adimplência com a Seguridade Social (CND); com o
FGTS (CRF), CNDT, Certidão nacional de débitos trabalhistas. Caso
a empresa seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, também,
cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela
modalidade.
10.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente
atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a partir do recebimento e atestação das
referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração.
10.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à empresa vencedora para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata esta cláusula começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de
atualização monetária.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - READEQUAÇÃO DE
VALORES
11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
11.2. Considera-se incluso no preço das peças e serviços para fins de
desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte,
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou
complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que
incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa
detentora da ata na execução da mesma.
11.3. O Preço registrado é o constante na tabela de preços oficiais de
peças ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras.
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11.4. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor
de cada peça a ser fornecida tendo como base de preços a tabela
oficial de peças genuínas e originais de primeira linha fornecidas pelas
montadoras dos veículos.
11.5. Independente de variação, será aplicado o percentual de
desconto oferecido sobre o valor vigente no dia do pedido de cada
peça.
11.6. Quando da alteração ou atualização da tabela fornecida pelas
montadoras, automaticamente fica registrado o novo valor individual
de cada peça.
11.7. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou
na tabela de preços de peças genuínas e originais de primeira linha
fornecidas pelas montadoras dos veículos, a qualquer tempo.
11.8. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis,
salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
11.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado
fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros
meios disponíveis para levantamento das condições de mercado,
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa
remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da
decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1.Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta
e autárquica do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição a licitante
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a proponente às
penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas
na legislação em vigor.
12.2.MULTA no percentual diário de 0,5% (meio por cento),
calculada sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo
possível determinar este valor, sobre 30% (trinta por cento) do
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO, pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal,
podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
12.3.MULTA COMPENSATÓRIA: pela inexecução total ou parcial
do contrato, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar este valor,
sobre o total estimado para contração, podendo ser abatida do
pagamento a que fizer jus o CONTRATADO, ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente;
12.4. - SUSPENSÃO: temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
12.5. A multa de que tratam os itens anteriores, somente poderão ser
relevadas, quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos
fortuitos ou de força maior, que independam da vontade da
proponente e quando aceitos, justifiquem o atraso.
12.6.Antes da aplicação das sanções de que tratam os itens anteriores,
será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente
justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do
recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
12.7. As sanções de que tratam os itens anteriores poderão ser
aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão
registradas nos sistemas mantidos pela administração Municipal.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a
seguir relacionadas.
13.2 A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
13.2.1 a detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;
13.2.2 a detentora não formalizar contrato decorrente do registro de
preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido,
se a Administração não aceitar sua justificativa;
13.2.3 a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato
decorrente do registro de preços;
13.2.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do
contrato decorrente do registro de preços;
13.2.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
pelo mercado e a detentora não aceitar a redução;
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13.2.6 por razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas pela Administração;
13.2.7 sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer
das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.3 A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 13.2,
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.
13.4 A rescisão pela detentora poderá ocorrer quando, mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências da ata.
13.4.1 A solicitação da detentora para cancelamento do preço
registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias,
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
13.4.2 A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no
artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.
13.5 A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as
demais licitantes classificadas, nos termos do disposto neste edital
para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do
objeto da ata.
13.6 Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei
8.666/93.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com
recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder
Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias constantes do exercício 2014/2015.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS
15.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas
por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de
Registro de Preços.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE
16.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado na
imprensa Oficial do Estado de MATO GROSSO, conforme o disposto
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de JUINA Estado de MATO
GROSSO, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com
renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Juina-MT, 08 de setembro de 2014.
Município de Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
Tricate Comercio de Peças Para Tratores LTDA-EPP
CNPJ. 70.430.558/0001-92
ABILIO SIQUEIRA MENDONÇA
Representante Legal
Testemunhas:
Jose Carlos Divino
CPF/MFn.º005.198.431-85
Valdoir Antonio Pezzini
CPF/MFn.º771.046.411-49
Publicado por:
Rosimeire Oliveira Brindarolli
Código Identificador:135849CD
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 192/2014
Pregão Presencial Nº 060/2014
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VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora
firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses,
contada da assinatura, prorrogável por igual período, por até
idêntico período, desde que haja anuência das partes.
O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO,
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel,
nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º
451, Centro, na cidade de Juína-MT, doravante denominado
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa RPM-DIST.
DE AUTOPEÇAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº
16.580.603/0001-40, com sede a Av.Ulisses Pompeu de Campos, 139
Bairro Centro –CEP. 78.110-601 – Varzea Grande –MT, neste ato,
representada por Yasmin de Pinho Novo, brasileira, solteira, portadora
do CPF. 045.747.311-84, residente e domiciliada Estrada da Guarita
s/n. Bairro 23 de Setembro - CEP. 78.110-903 Varzea Grande –MT,
denominada
simplesmente
FORNECEDOR
REGISTRADO,
resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Decretos Municipais nºs, 488/2006, 369/2014, e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do
município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as
cláusulas e condições seguintes.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para
futura e eventual Pregão Presencial tem por objeto o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças e acessórios da linha
mecânica e elétrica, genuínas ou originais de primeira linha,
independente de marca e categoria para manutenção preventiva e
corretiva dos veículos operacionais automóveis leves, utilitários,
camionete, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota
municipal, conforme termo de referencia. do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL nº 060/2014.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
2.1 Como condições de operação imediata e tendo em vista a
celeridade nas aquisições do objeto deste Edital, a empresa vencedora
deverá dispor no momento da assinatura da Ata de Registro de Preço,
de estrutura operacional, logística e de pessoal qualificado para o
fornecimento das peças ora requisitadas, uma vez que os veículos a
serem atendidos são de uso ininterrupto em diversas atividades
administrativas, sendo em muitos casos, ligados a serviços essenciais
como saúde, educação e obras.
2.2 O Município poderá optar entre a utilização do sistema
AUDATEX, pesquisa de mercado ou outros meios idôneos para
realização da verificação do preço de mercado no momento que
necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado
o desconto ofertado pelo licitante vencedor.
2.3 No caso de optar pela pesquisa de mercado, serão realizadas pelo
próprio fornecedor, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores, de
modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
2.4 As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas a
homologação ou não do setor de compras do Município.
2.4.1. Em caso de homologação o procedimento de compra poderá ter
prosseguimento normal.
2.4.2. Não sendo homologadas as cotações o Município poderá exigir
novas pesquisas de mercados, com ouros fornecedores ou optar por
fazê-las diretamente por meio do seu setor de compras.
2.5 Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (Audatex ou preço
de mercado), o percentual de desconto registrado no processo
licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor final
individualizado para cada peças/acessórios.
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2.6 Para efeito do fornecimento de peças e acessórios será realizado
desconto linear sobre o valor das peças por marca dos veículos, sendo
estas obrigatoriamente originais de primeira linha.
2.6.1 O desconto deverá ser para peças genuínas e peças originais de
primeira linha, calculado conforme ofertado pela licitante.
2.6.1.1. Entende-se por peças originais de primeira linha, para fins
do objeto deste edital, todos os componentes fabricados por
fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas
diretamente no mercado varejista (autopeças), sendo assim fica
determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha
passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento
ou remanufatura.
2.6.1.2 Entende-se por peça genuína o produto utilizado com
homologação da montadora para a linha de montagem, ou seja, com a
chancela estampada no produto e na embalagem da montadora,
determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de
qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por
qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou
remanufatura;
2.7. O Município fará a solicitação das peças e acessórios originais de
primeira linha, conforme a sua necessidade de manutenção da frota.
2.8. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja
classificada como originais de primeira linha, havendo imediata
devolução e solicitação de substituição caso não seja cumprida tal
exigência.
2.8.1. As despesas com devoluções, substituições, trocas correrão as
expensas da empresa obrigado ao fornecimento dos termos deste
edital.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO
GERENCIADOR
3.1 São obrigações do Órgão Gerenciador, conforme o caso:
3.1.1 Aderir previamente à Ata de registro de preços;
3.1.2 Apresentar, sempre que necessário, a relação das peças a serem
fornecidas com os quantitativos e as descrições que permitam sua
correta identificação, inclusive quanto ao veículo a ser atendido,
estimando o valor do fornecimento com base no preço registrado pela
licitante, consistente no maior desconto;
3.1.3 Descrever a marca e a categoria dos veículos a serem atendidos
em cada fornecimento;
3.1.4 Analisar os orçamentos expedidos pelo fornecedor e autorizar ou
não o fornecimento;
3.1.5 Indicar a necessidade de troca ou substituição de peças,
informando a motivação;
3.1.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade,
qualidade e condições estabelecidas no edital do certame
correspondente;
3.1.7 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação;
3.1.8. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no
que tange o recolhimento de INSS e FGTS.
3.1.9 Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela
contratada a respeito dos fornecimentos a serem efetuados;
3.1.10 Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste edital.
3.1.11 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados
no mercado.
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a
firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido
registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para aquisição do
objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada
preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de
condições.
3.2. Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o
contrato poderá ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo
vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente do
item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a
minuta anexa ao Edital.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR:
4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
4.1.1. Praticar todos os preços dispostos na sua proposta, consistente
no maior desconto;
4.1.2. Cumprir com a entrega das peças, sempre que solicitado, dentro
do prazo máximo de 03 (três) dias, contados da emissão da Ordem de
Fornecimento ou Autorização;
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4.1.3. Sempre que solicitada a entrega, promover os orçamentos
através do sistema AUDATEX OU PESQUISA DE MERCADO
para realização da aquisição e atribuição do percentual de desconto
ofertado
4.1.3.1. No caso de optar pela pesquisa de mercado, realizar as
cotações de mercado, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores,
de modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
4.1.3.2. As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas
a homologação ou não do setor de compras do Município.
4.1.3.3. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (AUDATEX OU
PREÇO DE MERCADO), o percentual de desconto registrado no
processo licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor
final individualizado para cada peças/acessórios
4.1.4. Estar sediada em local que possibilite o cumprimento dos
prazos desta licitação;
4.1.5. Entregar as peças com a qualidade exigida, nas condições
fixadas.
4.1.6. Cumprir os prazos estipulados neste edital;
4.1.7. Aceitar devolução de peças que foram entregues em desacordo
com a solicitação, com defeito, que não sejam originais de primeira
linha, ou que apresentem quaisquer características diferentes das
exigidas;
4.1.8. Trocar as peças que apresentarem defeito, mesmo após a sua
instalação;
4.1.9. Arcar com todos os custos de devolução e reentrega quando as
peças entregues forem incompatíveis com as requeridas, desde que a
isto tenha dado causa;
4.1.10. Substituir peças na forma estabelecida nos itens anteriores
num prazo máximo vinte e quatro (24) horas;
4.1.11. Manter pessoal capaz de atender ao objeto da presente
licitação, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao
serviço, demissão de empregados ou por qualquer outra razão;
4.1.12. Designar um ou mais de seus funcionários para encarregar-se
do atendimento exclusivo desta Municipalidade sempre que
necessário, inclusive, informando todos os seus códigos de
comunicação;
4.1.13. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários, quando da
execução do objeto deste certame;
4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do
objeto do certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à
fiscalização
ou
o
acompanhamento
realizado
pelo
CONTRATANTE;
4.1.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, bem como, comunicar, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;
4.1.16. Fornecer todos os dados necessários à EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO para o controle e fiscalização do cumprimento do
presente CONTRATO;
4.1.17. Dispor de catálogos ou listas de fornecedores que demonstrem
as tabelas de preços, visando a oferta do desconto ofertado.
4.1.18. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração
ocorrida na empresa, conta bancária e outros julgáveis necessários
para recebimento de correspondência;
4.1.19. Adequar-se a qualquer alteração procedimental pertinente à
prestação dos serviços, efetuadas pela Administração Pública durante
a vigência do presente contrato, sob pena de rescisão.
4.1.20. Somente aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade inicial do objeto adjudicado somente quando
determinado pela gerenciadora da ata (Município de JUINA), devendo
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes,
não cabendo, portanto, acréscimo de quantidades nas contratações dos
órgãos e entidades, sob pena de ilegalidade;
4.1.21. Manter durante toda a vigência da ata todas as condições de
habilitação prevista neste edital;
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá
validade por um período de 12 (doze) meses, contada da assinatura,
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prorrogável por igual período, por até idêntico período, desde que haja
anuência das partes.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e
contratual, caberá à Secretaria de Finanças, através de seu Fiscal de
Contrato, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos
fornecidos e das especificações do material registrado;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de
forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada
da nota de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas,
inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação
de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições
ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como
comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações
ocorridas.
6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao
interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas,
preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como
ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
6.3. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o
Município de Juina não será obrigado a aquisição, exclusivamente por
seu intermédio, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie à empresa detentora.
7. CLAUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por
lote conforme segue:.
Descrição
MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO LINEAR LINHA
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 19: MARCA PEUGEOT –
DESCONTO LINEAR LINHA
AUTOMOVEIS LEVES E
MECÂNICA, ELETRICA E
CAMINHONETES.
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %

% Desconto

LOTE 07: MARCA CHEVROLET –
AUTOMOVEIS LEVES E
CAMIONHENETE.

16%
36%

13%
32%

7.2. O valor de cada peça ou acessório a ser fornecida tem como base
de preços o sistema (AUDATEX OU PREÇO DE MERCADO),
peças originais, onde será aplicado o percentual de desconto indicado
acima, conforme licitado no PREGÃO PRESENCIAL nº 060/2014.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços
poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de
empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas
nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no
mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor
impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de
Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
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8.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.
8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Estado de MATO GROSSO, considerando-se cancelado o preço
registrado.
8.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal,
facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas
nesta Ata.
8.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
8.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a
Administração Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
9. CLAUSULA NONA - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
9.1.- O prazo de fornecimento não será superior a 24 (vinte e
quatro) horas após a emissão da Ordem de Fornecimento.
9.2. Nos casos em que o prazo acima não seja suficiente para entrega
do objeto, a empresa contratada deverá formalizar por meio de
justificativa a necessidade de maior prazo, bem como estipular qual
seria o prazo adequado e o porquê.
9.3. As peças solicitadas, como acima estipulado, deveram ser
entregues nos locais indicados na Ordem de Fornecimento ou
Autorização, no período compreendido entre 7:30 as 17:00 horas, de
segunda-feira a sexta-feira.
9.4. Todos os custos de entrega do e possíveis devoluções, tais
como fretes, embalagens, taxas, etc, correrão por conta exclusiva
do fornecedor.
9.5. A empresa somente poderá efetuar a entrega de qualquer peça ou
acessórios mediante o recebimento da Autorização de Fornecimento e
nas quantidades constantes nesta.
9.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de
Fornecimento, onde serão separados previamente a qual dotação é
pertencente.
9.7. As peças adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues
na quantidade e especificação solicitada pelo departamento
competente, no local indicado em cada lote individualizado, que
ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo
recebimento em horário normal de expediente.
9.8. O recebimento provisório dar-se-á por responsável indicado pelo
Órgão, após a verificação da conformidade da peças entregues com as
solicitadas;
9.9. O recebimento definitivo dar-se-á após a utilização das peças e a
verificação da sua conformidade com o fim a que se destina.
9.10. Em qualquer caso, os recebimentos seguirão a sistemática
prevista no art. 73, II, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
9.11.- As peças ou acessórios entregues e que não satisfaçam as
especificações –originais de primeira linha – serão imediatamente
devolvidas e substituídas por peças que preencham as condições
de qualidade exigida, sendo que todos os custos envolvidos nas
operações de trocas ou substituições correrão as expensas da
empresa responsável pelo fornecimento.
9.12. Serão ainda substituídas as peças ou acessórios que, ainda
que recebida em caráter provisório ou definitivo apresentarem
defeitos de fabricação que comprometa a sua durabilidade
normal ou provoque mau funcionamento nos equipamentos em
que foram colocadas.
9.12.1. Neste caso o fornecedor não só será responsável por todos
os custos envolvidos, como também estará sujeito à reparação de
todos os danos provocados ao Município, especialmente se houve
defeitos no equipamento derivados do mau funcionamento das
peças substituídas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado conforme os pedidos à licitante que
deverá apresentar juntamente com as peças as notas fiscais
correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas em duas
vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente
atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda
estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento,
autorizadas pela Secretaria solicitante.
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10.2. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá
comprovar sua adimplência com a Seguridade Social (CND); com o
FGTS (CRF), CNDT, Certidão nacional de débitos trabalhistas. Caso
a empresa seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, também,
cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela
modalidade.
10.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente
atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a partir do recebimento e atestação das
referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração.
10.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à empresa vencedora para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata esta cláusula começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de
atualização monetária.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - READEQUAÇÃO DE
VALORES
11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
11.2. Considera-se incluso no preço das peças e serviços para fins de
desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte,
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou
complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que
incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa
detentora da ata na execução da mesma.
11.3. O Preço registrado é o constante na tabela de preços oficiais de
peças ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras.
11.4. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor
de cada peça a ser fornecida tendo como base de preços a tabela
oficial de peças genuínas e originais de primeira linha fornecidas pelas
montadoras dos veículos.
11.5. Independente de variação, será aplicado o percentual de
desconto oferecido sobre o valor vigente no dia do pedido de cada
peça.
11.6. Quando da alteração ou atualização da tabela fornecida pelas
montadoras, automaticamente fica registrado o novo valor individual
de cada peça.
11.7. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou
na tabela de preços de peças genuínas e originais de primeira linha
fornecidas pelas montadoras dos veículos, a qualquer tempo.
11.8. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis,
salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
11.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado
fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros
meios disponíveis para levantamento das condições de mercado,
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa
remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da
decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1.Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta
e autárquica do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição a licitante
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a proponente às
penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas
na legislação em vigor.
12.2.MULTA no percentual diário de 0,5% (meio por cento),
calculada sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo
possível determinar este valor, sobre 30% (trinta por cento) do
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO, pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal,
podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
12.3.MULTA COMPENSATÓRIA: pela inexecução total ou parcial
do contrato, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar este valor,
sobre o total estimado para contração, podendo ser abatida do
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pagamento a que fizer jus o CONTRATADO, ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente;
12.4. - SUSPENSÃO: temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
12.5 A multa de que tratam os itens anteriores, somente poderão ser
relevadas, quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos
fortuitos ou de força maior, que independam da vontade da
proponente e quando aceitos, justifiquem o atraso.
12.6Antes da aplicação das sanções de que tratam os itens anteriores,
será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente
justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do
recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
12.7 As sanções de que tratam os itens anteriores poderão ser
aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão
registradas nos sistemas mantidos pela administração Municipal.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a
seguir relacionadas.
13.2 A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
13.2.1 a detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;
13.2.2 a detentora não formalizar contrato decorrente do registro de
preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido,
se a Administração não aceitar sua justificativa;
13.2.3 a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato
decorrente do registro de preços;
13.2.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do
contrato decorrente do registro de preços;
13.2.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
pelo mercado e a detentora não aceitar a redução;
13.2.6 por razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas pela Administração;
13.2.7 sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer
das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.3 A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 13.2,
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.
13.4 A rescisão pela detentora poderá ocorrer quando, mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências da ata.
13.4.1 A solicitação da detentora para cancelamento do preço
registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias,
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
13.4.2 A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no
artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.
13.5 A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as
demais licitantes classificadas, nos termos do disposto neste edital
para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do
objeto da ata.
13.6 Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei
8.666/93.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com
recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder
Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias constantes do exercício 2014/2015.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS
15.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas
por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de
Registro de Preços.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE
16.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado na
imprensa Oficial do Estado de MATO GROSSO, conforme o disposto
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
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17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de JUINA Estado de MATO
GROSSO, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com
renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Juina-MT, 08 de setembro de 2014.
Município de Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
Rpm-dist. de Autopeças LTDA-ME
CNPJ. 16.580.603/0001-40
YASMIN DE PINHO NOVO
Representante Legal
Testemunhas:
Jose Carlos Divino
CPF/MFn.º005.198.431-85
Valdoir Antonio Pezzini
CPF/MFn.º771.046.411-49
Publicado por:
Rosimeire Oliveira Brindarolli
Código Identificador:857C690D
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 193/2014
Pregão Presencial Nº 060/2014
VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora
firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses,
contada da assinatura, prorrogável por igual período, por até
idêntico período, desde que haja anuência das partes.
O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO,
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel,
nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º
451, Centro, na cidade de Juína-MT, doravante denominado
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa AUTO
PEÇAS RONDOBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
24.742.520/0001-38, com sede na Av. JK, 1933 Bairro AR1 – CEP.
78320-000 Juina-MT, neste ato, representada por Jose Miranda,
brasileiro, residente na Av. JK, 1.933 –Expansão Comercial CEP.
78.320-000 Juina –MT, denominada simplesmente FORNECEDOR
REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, Decretos Municipais nºs, 488/2006, 369/2014, e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do
município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as
cláusulas e condições seguintes.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para
futura e eventual Pregão Presencial tem por objeto o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças e acessórios da linha
mecânica e elétrica, genuínas ou originais de primeira linha,
independente de marca e categoria para manutenção preventiva e
corretiva dos veículos operacionais automóveis leves, utilitários,
camionete, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota
municipal, conforme termo de referencia. do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL nº 060/2014.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
2.1 Como condições de operação imediata e tendo em vista a
celeridade nas aquisições do objeto deste Edital, a empresa vencedora
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deverá dispor no momento da assinatura da Ata de Registro de Preço,
de estrutura operacional, logística e de pessoal qualificado para o
fornecimento das peças ora requisitadas, uma vez que os veículos a
serem atendidos são de uso ininterrupto em diversas atividades
administrativas, sendo em muitos casos, ligados a serviços essenciais
como saúde, educação e obras.
2.2 O Município poderá optar entre a utilização do sistema
AUDATEX, pesquisa de mercado ou outros meios idôneos para
realização da verificação do preço de mercado no momento que
necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado
o desconto ofertado pelo licitante vencedor.
2.3 No caso de optar pela pesquisa de mercado, serão realizadas pelo
próprio fornecedor, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores, de
modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
2.4 As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas a
homologação ou não do setor de compras do Município.
2.4.1. Em caso de homologação o procedimento de compra poderá ter
prosseguimento normal.
2.4.2. Não sendo homologadas as cotações o Município poderá exigir
novas pesquisas de mercados, com ouros fornecedores ou optar por
fazê-las diretamente por meio do seu setor de compras.
2.5 Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (Audatex ou preço
de mercado), o percentual de desconto registrado no processo
licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor final
individualizado para cada peças/acessórios.
2.6 Para efeito do fornecimento de peças e acessórios será realizado
desconto linear sobre o valor das peças por marca dos veículos, sendo
estas obrigatoriamente originais de primeira linha.
2.6.1 O desconto deverá ser para peças genuínas e peças originais de
primeira linha, calculado conforme ofertado pela licitante.
2.6.1.1. Entende-se por peças originais de primeira linha, para fins
do objeto deste edital, todos os componentes fabricados por
fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas
diretamente no mercado varejista (autopeças), sendo assim fica
determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha
passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento
ou remanufatura.
2.6.1.2 Entende-se por peça genuína o produto utilizado com
homologação da montadora para a linha de montagem, ou seja, com a
chancela estampada no produto e na embalagem da montadora,
determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de
qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por
qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou
remanufatura;
2.7. O Município fará a solicitação das peças e acessórios originais de
primeira linha, conforme a sua necessidade de manutenção da frota.
2.8. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja
classificada como originais de primeira linha, havendo imediata
devolução e solicitação de substituição caso não seja cumprida tal
exigência.
2.8.1. As despesas com devoluções, substituições, trocas correrão as
expensas da empresa obrigado ao fornecimento dos termos deste
edital.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO
GERENCIADOR
3.1 São obrigações do Órgão Gerenciador, conforme o caso:
3.1.1 Aderir previamente à Ata de registro de preços;
3.1.2 Apresentar, sempre que necessário, a relação das peças a serem
fornecidas com os quantitativos e as descrições que permitam sua
correta identificação, inclusive quanto ao veículo a ser atendido,
estimando o valor do fornecimento com base no preço registrado pela
licitante, consistente no maior desconto;
3.1.3 Descrever a marca e a categoria dos veículos a serem atendidos
em cada fornecimento;
3.1.4 Analisar os orçamentos expedidos pelo fornecedor e autorizar ou
não o fornecimento;
3.1.5 Indicar a necessidade de troca ou substituição de peças,
informando a motivação;
3.1.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade,
qualidade e condições estabelecidas no edital do certame
correspondente;
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3.1.7 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação;
3.1.8. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no
que tange o recolhimento de INSS e FGTS.
3.1.9 Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela
contratada a respeito dos fornecimentos a serem efetuados;
3.1.10 Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste edital.
3.1.11 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados
no mercado.
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a
firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido
registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para aquisição do
objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada
preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de
condições.
3.2. Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o
contrato poderá ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo
vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente do
item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a
minuta anexa ao Edital.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR:
4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
4.1.1. Praticar todos os preços dispostos na sua proposta, consistente
no maior desconto;
4.1.2. Cumprir com a entrega das peças, sempre que solicitado, dentro
do prazo máximo de 03 (três) dias, contados da emissão da Ordem de
Fornecimento ou Autorização;
4.1.3. Sempre que solicitada a entrega, promover os orçamentos
através do sistema AUDATEX OU PESQUISA DE MERCADO
para realização da aquisição e atribuição do percentual de desconto
ofertado
4.1.3.1. No caso de optar pela pesquisa de mercado, realizar as
cotações de mercado, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores,
de modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
4.1.3.2. As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas
a homologação ou não do setor de compras do Município.
4.1.3.3. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (AUDATEX OU
PREÇO DE MERCADO), o percentual de desconto registrado no
processo licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor
final individualizado para cada peças/acessórios
4.1.4. Estar sediada em local que possibilite o cumprimento dos
prazos desta licitação;
4.1.5. Entregar as peças com a qualidade exigida, nas condições
fixadas.
4.1.6. Cumprir os prazos estipulados neste edital;
4.1.7. Aceitar devolução de peças que foram entregues em desacordo
com a solicitação, com defeito, que não sejam originais de primeira
linha, ou que apresentem quaisquer características diferentes das
exigidas;
4.1.8. Trocar as peças que apresentarem defeito, mesmo após a sua
instalação;
4.1.9. Arcar com todos os custos de devolução e reentrega quando as
peças entregues forem incompatíveis com as requeridas, desde que a
isto tenha dado causa;
4.1.10. Substituir peças na forma estabelecida nos itens anteriores
num prazo máximo vinte e quatro (24) horas;
4.1.11. Manter pessoal capaz de atender ao objeto da presente
licitação, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao
serviço, demissão de empregados ou por qualquer outra razão;
4.1.12. Designar um ou mais de seus funcionários para encarregar-se
do atendimento exclusivo desta Municipalidade sempre que
necessário, inclusive, informando todos os seus códigos de
comunicação;
4.1.13. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários, quando da
execução do objeto deste certame;
4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do
objeto do certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
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à
fiscalização
ou
o
acompanhamento
realizado
pelo
CONTRATANTE;
4.1.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, bem como, comunicar, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;
4.1.16. Fornecer todos os dados necessários à EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO para o controle e fiscalização do cumprimento do
presente CONTRATO;
4.1.17. Dispor de catálogos ou listas de fornecedores que demonstrem
as tabelas de preços, visando a oferta do desconto ofertado.
4.1.18. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração
ocorrida na empresa, conta bancária e outros julgáveis necessários
para recebimento de correspondência;
4.1.19. Adequar-se a qualquer alteração procedimental pertinente à
prestação dos serviços, efetuadas pela Administração Pública durante
a vigência do presente contrato, sob pena de rescisão.
4.1.20. Somente aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade inicial do objeto adjudicado somente quando
determinado pela gerenciadora da ata (Município de JUINA), devendo
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes,
não cabendo, portanto, acréscimo de quantidades nas contratações dos
órgãos e entidades, sob pena de ilegalidade;
4.1.21. Manter durante toda a vigência da ata todas as condições de
habilitação prevista neste edital;
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá
validade por um período de 12 (doze) meses, contada da assinatura,
prorrogável por igual período, por até idêntico período, desde que haja
anuência das partes.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e
contratual, caberá à Secretaria de Finanças, através de seu Fiscal de
Contrato, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos
fornecidos e das especificações do material registrado;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de
forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada
da nota de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas,
inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação
de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições
ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como
comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações
ocorridas.
6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao
interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas,
preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como
ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
6.3. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o
Município de Juina não será obrigado a aquisição, exclusivamente por
seu intermédio, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie à empresa detentora.
7. CLAUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por
lote conforme segue:
LOTE 02: MARCA FIAT –
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
AUTOMÓVEIS LEVES E
LINEAR LINHA MECÂNICA,
CAMIONETES.
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios ,
genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
6%
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
16%
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LOTE 10: MARCA VOLKSWAGEM – MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
AUTOMOVEIS LEVES E
LINEAR LINHA MECÂNICA,
CAMINHONETES.
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios ,
genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 16: MARCA MERCEDES BENZ
LINEAR LINHA MECÂNICA,
– CAMINHAO.
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios ,
genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
LOTE 22: MARCA MITSUBISHI –
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
AUTOMOVEIS LEVES E
LINEAR LINHA MECÂNICA,
CAMINHONETES.
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios ,
genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
LOTE 24: MARCA FORD –
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
AUTOMOVEIS LEVES E
LINEAR LINHA MECÂNICA,
CAMINHONETES.
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios ,
genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
LOTE 28: MARCA TOYOTA –
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
AUTOMOVEIS LEVES E
LINEAR LINHA MECÂNICA,
CAMINHONETES.
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios ,
genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LINEAR LINHA MECÂNICA,
LOTE 36: MARCA VOLVO - ONIBUS
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios ,
genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
LOTE 38: MARCA CITROEN MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
AUTOMOVEIS LEVES E
LINEAR LINHA MECÂNICA,
CAMINHONETE
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios ,
genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 42: MARCA FORD LINEAR LINHA MECÂNICA,
CAMINHÃO
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios ,
genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 44: MARCA RANDON LINEAR LINHA MECÂNICA,
CAMINHÃO
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios ,
genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 46: MARCA VOLVO LINEAR LINHA MECÂNICA,
CAMINHÃO
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios ,
genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %

6%
16%

10%
20%

7%
21%

7%
17%

7%
17%

6%
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6%
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10%
23%

6%
18%

11%
18%

7.2. O valor de cada peça ou acessório a ser fornecida tem como base
de preços o sistema (AUDATEX OU PREÇO DE MERCADO),
peças originais, onde será aplicado o percentual de desconto indicado
acima, conforme licitado no PREGÃO PRESENCIAL nº 060/2014.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços
poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de
empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas
nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no
mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor
impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de
Preços;
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b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
8.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.
8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Estado de MATO GROSSO, considerando-se cancelado o preço
registrado.
8.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal,
facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas
nesta Ata.
8.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
8.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a
Administração Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
9. CLAUSULA NONA - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
9.1.- O prazo de fornecimento não será superior a 24 (vinte e
quatro) horas após a emissão da Ordem de Fornecimento.
9.2. Nos casos em que o prazo acima não seja suficiente para entrega
do objeto, a empresa contratada deverá formalizar por meio de
justificativa a necessidade de maior prazo, bem como estipular qual
seria o prazo adequado e o porquê.
9.3. As peças solicitadas, como acima estipulado, deveram ser
entregues nos locais indicados na Ordem de Fornecimento ou
Autorização, no período compreendido entre 7:30 as 17:00 horas, de
segunda-feira a sexta-feira.
9.4. Todos os custos de entrega do e possíveis devoluções, tais
como fretes, embalagens, taxas, etc, correrão por conta exclusiva
do fornecedor.
9.5. A empresa somente poderá efetuar a entrega de qualquer peça ou
acessórios mediante o recebimento da Autorização de Fornecimento e
nas quantidades constantes nesta.
9.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de
Fornecimento, onde serão separados previamente a qual dotação é
pertencente.
9.7. As peças adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues
na quantidade e especificação solicitada pelo departamento
competente, no local indicado em cada lote individualizado, que
ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo
recebimento em horário normal de expediente.
9.8. O recebimento provisório dar-se-á por responsável indicado pelo
Órgão, após a verificação da conformidade da peças entregues com as
solicitadas;
9.9. O recebimento definitivo dar-se-á após a utilização das peças e a
verificação da sua conformidade com o fim a que se destina.
9.10. Em qualquer caso, os recebimentos seguirão a sistemática
prevista no art. 73, II, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
9.11.- As peças ou acessórios entregues e que não satisfaçam as
especificações –originais de primeira linha – serão imediatamente
devolvidas e substituídas por peças que preencham as condições
de qualidade exigida, sendo que todos os custos envolvidos nas
operações de trocas ou substituições correrão as expensas da
empresa responsável pelo fornecimento.
9.12. Serão ainda substituídas as peças ou acessórios que, ainda
que recebida em caráter provisório ou definitivo apresentarem
defeitos de fabricação que comprometa a sua durabilidade
normal ou provoque mau funcionamento nos equipamentos em
que foram colocadas.
9.12.1. Neste caso o fornecedor não só será responsável por todos
os custos envolvidos, como também estará sujeito à reparação de
todos os danos provocados ao Município, especialmente se houve
defeitos no equipamento derivados do mau funcionamento das
peças substituídas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado conforme os pedidos à licitante que
deverá apresentar juntamente com as peças as notas fiscais
correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas em duas
vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente
atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda
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estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento,
autorizadas pela Secretaria solicitante.
10.2. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá
comprovar sua adimplência com a Seguridade Social (CND); com o
FGTS (CRF), CNDT, Certidão nacional de débitos trabalhistas. Caso
a empresa seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, também,
cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela
modalidade.
10.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente
atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a partir do recebimento e atestação das
referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração.
10.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à empresa vencedora para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata esta cláusula começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de
atualização monetária.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - READEQUAÇÃO DE
VALORES
11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
11.2. Considera-se incluso no preço das peças e serviços para fins de
desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte,
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou
complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que
incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa
detentora da ata na execução da mesma.
11.3. O Preço registrado é o constante na tabela de preços oficiais de
peças ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras.
11.4. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor
de cada peça a ser fornecida tendo como base de preços a tabela
oficial de peças genuínas e originais de primeira linha fornecidas pelas
montadoras dos veículos.
11.5. Independente de variação, será aplicado o percentual de
desconto oferecido sobre o valor vigente no dia do pedido de cada
peça.
11.6. Quando da alteração ou atualização da tabela fornecida pelas
montadoras, automaticamente fica registrado o novo valor individual
de cada peça.
11.7. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou
na tabela de preços de peças genuínas e originais de primeira linha
fornecidas pelas montadoras dos veículos, a qualquer tempo.
11.8. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis,
salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
11.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado
fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros
meios disponíveis para levantamento das condições de mercado,
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa
remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da
decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1.Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta
e autárquica do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição a licitante
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a proponente às
penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas
na legislação em vigor.
12.2.MULTA no percentual diário de 0,5% (meio por cento),
calculada sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo
possível determinar este valor, sobre 30% (trinta por cento) do
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO, pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal,
podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
12.3.MULTA COMPENSATÓRIA: pela inexecução total ou parcial
do contrato, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar este valor,
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sobre o total estimado para contração, podendo ser abatida do
pagamento a que fizer jus o CONTRATADO, ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente;
12.4. - SUSPENSÃO: temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
12.5. A multa de que tratam os itens anteriores, somente poderão ser
relevadas, quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos
fortuitos ou de força maior, que independam da vontade da
proponente e quando aceitos, justifiquem o atraso.
12.6.Antes da aplicação das sanções de que tratam os itens anteriores,
será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente
justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do
recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
12.7. As sanções de que tratam os itens anteriores poderão ser
aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão
registradas nos sistemas mantidos pela administração Municipal.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a
seguir relacionadas.
13.2 A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
13.2.1 a detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;
13.2.2 a detentora não formalizar contrato decorrente do registro de
preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido,
se a Administração não aceitar sua justificativa;
13.2.3 a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato
decorrente do registro de preços;
13.2.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do
contrato decorrente do registro de preços;
13.2.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
pelo mercado e a detentora não aceitar a redução;
13.2.6 por razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas pela Administração;
13.2.7 sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer
das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.3 A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 13.2,
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.
13.4 A rescisão pela detentora poderá ocorrer quando, mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências da ata.
13.4.1 A solicitação da detentora para cancelamento do preço
registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias,
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
13.4.2 A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no
artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.
13.5 A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as
demais licitantes classificadas, nos termos do disposto neste edital
para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do
objeto da ata.
13.6 Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei
8.666/93.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com
recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder
Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias constantes do exercício 2014/2015.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS
15.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas
por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de
Registro de Preços.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE
16.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado na
imprensa Oficial do Estado de MATO GROSSO, conforme o disposto
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
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17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de JUINA Estado de MATO
GROSSO, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com
renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Juina-MT, 08 de setembro de 2014.
Município de Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
Auto Peças Rondobras LTDA
CNPJ. 24.742.520/0001-38
JOSE MIRANDA
Representante Legal
Testemunhas:
Jose Carlos Divino
CPF/MFn.º005.198.431-85
Valdoir Antonio Pezzini
CPF/MFn.º771.046.411-49
Publicado por:
Rosimeire Oliveira Brindarolli
Código Identificador:1A18102C
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 194/2014
Pregão Presencial Nº 060/2014
VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora
firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses,
contada da assinatura, prorrogável por igual período, por até
idêntico período, desde que haja anuência das partes.
O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO,
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel,
nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º
451, Centro, na cidade de Juína-MT, doravante denominado
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa CECILIA
PINTO DA SILVA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº
15.593.959/0001-55, com sede na Av RG, 23 Bairro Residencial
Athaide Monteiro da Silva –CEP. 78.131-054 em Varzea Grande-MT,
neste ato, representada por Cecilia Pinto da Silva, brasileira, residente
e domiciliada na Rua Espirito Santo, 710 – Bairro Nova Varzea
Grande
–MT,
denominada
simplesmente
FORNECEDOR
REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, Decretos Municipais nºs, 488/2006, 369/2014, e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do
município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as
cláusulas e condições seguintes.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para
futura e eventual Pregão Presencial tem por objeto o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças e acessórios da linha
mecânica e elétrica, genuínas ou originais de primeira linha,
independente de marca e categoria para manutenção preventiva e
corretiva dos veículos operacionais automóveis leves, utilitários,
camionete, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota
municipal, conforme termo de referencia. do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL nº 060/2014.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
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2.1 Como condições de operação imediata e tendo em vista a
celeridade nas aquisições do objeto deste Edital, a empresa vencedora
deverá dispor no momento da assinatura da Ata de Registro de Preço,
de estrutura operacional, logística e de pessoal qualificado para o
fornecimento das peças ora requisitadas, uma vez que os veículos a
serem atendidos são de uso ininterrupto em diversas atividades
administrativas, sendo em muitos casos, ligados a serviços essenciais
como saúde, educação e obras.
2.2 O Município poderá optar entre a utilização do sistema
AUDATEX, pesquisa de mercado ou outros meios idôneos para
realização da verificação do preço de mercado no momento que
necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado
o desconto ofertado pelo licitante vencedor.
2.3 No caso de optar pela pesquisa de mercado, serão realizadas pelo
próprio fornecedor, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores, de
modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
2.4 As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas a
homologação ou não do setor de compras do Município.
2.4.1. Em caso de homologação o procedimento de compra poderá ter
prosseguimento normal.
2.4.2. Não sendo homologadas as cotações o Município poderá exigir
novas pesquisas de mercados, com ouros fornecedores ou optar por
fazê-las diretamente por meio do seu setor de compras.
2.5 Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (Audatex ou preço
de mercado), o percentual de desconto registrado no processo
licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor final
individualizado para cada peças/acessórios.
2.6 Para efeito do fornecimento de peças e acessórios será realizado
desconto linear sobre o valor das peças por marca dos veículos, sendo
estas obrigatoriamente originais de primeira linha.
2.6.1 O desconto deverá ser para peças genuínas e peças originais de
primeira linha, calculado conforme ofertado pela licitante.
2.6.1.1. Entende-se por peças originais de primeira linha, para fins
do objeto deste edital, todos os componentes fabricados por
fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas
diretamente no mercado varejista (autopeças), sendo assim fica
determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha
passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento
ou remanufatura.
2.6.1.2 Entende-se por peça genuína o produto utilizado com
homologação da montadora para a linha de montagem, ou seja, com a
chancela estampada no produto e na embalagem da montadora,
determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de
qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por
qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou
remanufatura;
2.7. O Município fará a solicitação das peças e acessórios originais de
primeira linha, conforme a sua necessidade de manutenção da frota.
2.8. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja
classificada como originais de primeira linha, havendo imediata
devolução e solicitação de substituição caso não seja cumprida tal
exigência.
2.8.1. As despesas com devoluções, substituições, trocas correrão as
expensas da empresa obrigado ao fornecimento dos termos deste
edital.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO
GERENCIADOR
3.1 São obrigações do Órgão Gerenciador, conforme o caso:
3.1.1 Aderir previamente à Ata de registro de preços;
3.1.2 Apresentar, sempre que necessário, a relação das peças a serem
fornecidas com os quantitativos e as descrições que permitam sua
correta identificação, inclusive quanto ao veículo a ser atendido,
estimando o valor do fornecimento com base no preço registrado pela
licitante, consistente no maior desconto;
3.1.3 Descrever a marca e a categoria dos veículos a serem atendidos
em cada fornecimento;
3.1.4 Analisar os orçamentos expedidos pelo fornecedor e autorizar ou
não o fornecimento;
3.1.5 Indicar a necessidade de troca ou substituição de peças,
informando a motivação;
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3.1.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade,
qualidade e condições estabelecidas no edital do certame
correspondente;
3.1.7 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação;
3.1.8. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no
que tange o recolhimento de INSS e FGTS.
3.1.9 Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela
contratada a respeito dos fornecimentos a serem efetuados;
3.1.10 Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste edital.
3.1.11 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados
no mercado.
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a
firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido
registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para aquisição do
objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada
preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de
condições.
3.2. Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o
contrato poderá ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo
vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente do
item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a
minuta anexa ao Edital.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR:
4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
4.1.1. Praticar todos os preços dispostos na sua proposta, consistente
no maior desconto;
4.1.2. Cumprir com a entrega das peças, sempre que solicitado, dentro
do prazo máximo de 03 (três) dias, contados da emissão da Ordem de
Fornecimento ou Autorização;
4.1.3. Sempre que solicitada a entrega, promover os orçamentos
através do sistema AUDATEX OU PESQUISA DE MERCADO
para realização da aquisição e atribuição do percentual de desconto
ofertado
4.1.3.1. No caso de optar pela pesquisa de mercado, realizar as
cotações de mercado, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores,
de modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
4.1.3.2. As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas
a homologação ou não do setor de compras do Município.
4.1.3.3. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (AUDATEX OU
PREÇO DE MERCADO), o percentual de desconto registrado no
processo licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor
final individualizado para cada peças/acessórios
4.1.4. Estar sediada em local que possibilite o cumprimento dos
prazos desta licitação;
4.1.5. Entregar as peças com a qualidade exigida, nas condições
fixadas.
4.1.6. Cumprir os prazos estipulados neste edital;
4.1.7. Aceitar devolução de peças que foram entregues em desacordo
com a solicitação, com defeito, que não sejam originais de primeira
linha, ou que apresentem quaisquer características diferentes das
exigidas;
4.1.8. Trocar as peças que apresentarem defeito, mesmo após a sua
instalação;
4.1.9. Arcar com todos os custos de devolução e reentrega quando as
peças entregues forem incompatíveis com as requeridas, desde que a
isto tenha dado causa;
4.1.10. Substituir peças na forma estabelecida nos itens anteriores
num prazo máximo vinte e quatro (24) horas;
4.1.11. Manter pessoal capaz de atender ao objeto da presente
licitação, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao
serviço, demissão de empregados ou por qualquer outra razão;
4.1.12. Designar um ou mais de seus funcionários para encarregar-se
do atendimento exclusivo desta Municipalidade sempre que
necessário, inclusive, informando todos os seus códigos de
comunicação;
4.1.13. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários, quando da
execução do objeto deste certame;
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4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do
objeto do certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à
fiscalização
ou
o
acompanhamento
realizado
pelo
CONTRATANTE;
4.1.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, bem como, comunicar, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;
4.1.16. Fornecer todos os dados necessários à EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO para o controle e fiscalização do cumprimento do
presente CONTRATO;
4.1.17. Dispor de catálogos ou listas de fornecedores que demonstrem
as tabelas de preços, visando a oferta do desconto ofertado.
4.1.18. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração
ocorrida na empresa, conta bancária e outros julgáveis necessários
para recebimento de correspondência;
4.1.19. Adequar-se a qualquer alteração procedimental pertinente à
prestação dos serviços, efetuadas pela Administração Pública durante
a vigência do presente contrato, sob pena de rescisão.
4.1.20. Somente aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade inicial do objeto adjudicado somente quando
determinado pela gerenciadora da ata (Município de JUINA), devendo
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes,
não cabendo, portanto, acréscimo de quantidades nas contratações dos
órgãos e entidades, sob pena de ilegalidade;
4.1.21. Manter durante toda a vigência da ata todas as condições de
habilitação prevista neste edital;
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá
validade por um período de 12 (doze) meses, contada da assinatura,
prorrogável por igual período, por até idêntico período, desde que haja
anuência das partes.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e
contratual, caberá à Secretaria de Finanças, através de seu Fiscal de
Contrato, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos
fornecidos e das especificações do material registrado;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de
forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada
da nota de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas,
inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação
de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições
ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como
comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações
ocorridas.
6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao
interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas,
preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como
ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
6.3. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o
Município de Juina não será obrigado a aquisição, exclusivamente por
seu intermédio, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie à empresa detentora.
7. CLAUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por
lote conforme segue:.
Descrição
LOTE 01: MARCA FIAT –
AUTOMÓVEIS LEVES E

% Desconto
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LINEAR LINHA MECÂNICA, ELETRICA
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CAMIONETES.
E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %

14%

PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 13: MARCA
LINEAR LINHA MECÂNICA, ELETRICA
VOLKSWAGEM – ONIBUS.
E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 14: MARCA
LINEAR LINHA MECÂNICA, ELETRICA
VOLKSWAGEM – ONIBUS.
E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de
peças/acessórios ,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 17: MARCA MERCEDEZ
LINEAR LINHA MECÂNICA, ELETRICA
BENZ – ONIBUS.
E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
LOTE 23: MARCA FORD –
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
AUTOMOVEIS LEVES E
LINEAR LINHA MECÂNICA, ELETRICA
CAMINHONETES.
E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
LOTE 31: MARCOPOLO –
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
MICRO ONIBUS VOLARE
LINEAR LINHA MECÂNICA, ELETRICA
ESCOLAR.
E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 41: MARCA FORDLINEAR LINHA MECÂNICA, ELETRICA
CAMINHÃO
E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.

38%

13%
42%

8%
18%

13%
52%

12%
35%

12%
60%

11%
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
43%
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 45: MARCA VOLVO LINEAR LINHA MECÂNICA, ELETRICA
CAMINHÃO
E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
12%
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
41%

7.2. O valor de cada peça ou acessório a ser fornecida tem como base
de preços o sistema (AUDATEX OU PREÇO DE MERCADO),
peças originais, onde será aplicado o percentual de desconto indicado
acima, conforme licitado no PREGÃO PRESENCIAL nº 060/2014.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços
poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de
empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas
nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no
mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor
impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de
Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
8.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.
8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Estado de MATO GROSSO, considerando-se cancelado o preço
registrado.
8.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal,
facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas
nesta Ata.
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8.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
8.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a
Administração Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
9. CLAUSULA NONA - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
9.1.- O prazo de fornecimento não será superior a 24 (vinte e
quatro) horas após a emissão da Ordem de Fornecimento.
9.2. Nos casos em que o prazo acima não seja suficiente para entrega
do objeto, a empresa contratada deverá formalizar por meio de
justificativa a necessidade de maior prazo, bem como estipular qual
seria o prazo adequado e o porquê.
9.3. As peças solicitadas, como acima estipulado, deveram ser
entregues nos locais indicados na Ordem de Fornecimento ou
Autorização, no período compreendido entre 7:30 as 17:00 horas, de
segunda-feira a sexta-feira.
9.4. Todos os custos de entrega do e possíveis devoluções, tais
como fretes, embalagens, taxas, etc, correrão por conta exclusiva
do fornecedor.
9.5. A empresa somente poderá efetuar a entrega de qualquer peça ou
acessórios mediante o recebimento da Autorização de Fornecimento e
nas quantidades constantes nesta.
9.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de
Fornecimento, onde serão separados previamente a qual dotação é
pertencente.
9.7. As peças adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues
na quantidade e especificação solicitada pelo departamento
competente, no local indicado em cada lote individualizado, que
ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo
recebimento em horário normal de expediente.
9.8. O recebimento provisório dar-se-á por responsável indicado pelo
Órgão, após a verificação da conformidade da peças entregues com as
solicitadas;
9.9. O recebimento definitivo dar-se-á após a utilização das peças e a
verificação da sua conformidade com o fim a que se destina.
9.10. Em qualquer caso, os recebimentos seguirão a sistemática
prevista no art. 73, II, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
9.11.- As peças ou acessórios entregues e que não satisfaçam as
especificações –originais de primeira linha – serão imediatamente
devolvidas e substituídas por peças que preencham as condições
de qualidade exigida, sendo que todos os custos envolvidos nas
operações de trocas ou substituições correrão as expensas da
empresa responsável pelo fornecimento.
9.12. Serão ainda substituídas as peças ou acessórios que, ainda
que recebida em caráter provisório ou definitivo apresentarem
defeitos de fabricação que comprometa a sua durabilidade
normal ou provoque mau funcionamento nos equipamentos em
que foram colocadas.
9.12.1. Neste caso o fornecedor não só será responsável por todos
os custos envolvidos, como também estará sujeito à reparação de
todos os danos provocados ao Município, especialmente se houve
defeitos no equipamento derivados do mau funcionamento das
peças substituídas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado conforme os pedidos à licitante que
deverá apresentar juntamente com as peças as notas fiscais
correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas em duas
vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente
atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda
estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento,
autorizadas pela Secretaria solicitante.
10.2. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá
comprovar sua adimplência com a Seguridade Social (CND); com o
FGTS (CRF), CNDT, Certidão nacional de débitos trabalhistas. Caso
a empresa seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, também,
cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela
modalidade.
10.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente
atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a partir do recebimento e atestação das
referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração.
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10.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à empresa vencedora para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata esta cláusula começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de
atualização monetária.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - READEQUAÇÃO DE
VALORES
11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
11.2. Considera-se incluso no preço das peças e serviços para fins de
desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte,
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou
complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que
incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa
detentora da ata na execução da mesma.
11.3. O Preço registrado é o constante na tabela de preços oficiais de
peças ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras.
11.4. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor
de cada peça a ser fornecida tendo como base de preços a tabela
oficial de peças genuínas e originais de primeira linha fornecidas pelas
montadoras dos veículos.
11.5. Independente de variação, será aplicado o percentual de
desconto oferecido sobre o valor vigente no dia do pedido de cada
peça.
11.6. Quando da alteração ou atualização da tabela fornecida pelas
montadoras, automaticamente fica registrado o novo valor individual
de cada peça.
11.7. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou
na tabela de preços de peças genuínas e originais de primeira linha
fornecidas pelas montadoras dos veículos, a qualquer tempo.
11.8. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis,
salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
11.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado
fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros
meios disponíveis para levantamento das condições de mercado,
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa
remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da
decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1.Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta
e autárquica do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição a licitante
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a proponente às
penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas
na legislação em vigor.
12.2.MULTA no percentual diário de 0,5% (meio por cento),
calculada sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo
possível determinar este valor, sobre 30% (trinta por cento) do
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO, pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal,
podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
12.3.MULTA COMPENSATÓRIA: pela inexecução total ou parcial
do contrato, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar este valor,
sobre o total estimado para contração, podendo ser abatida do
pagamento a que fizer jus o CONTRATADO, ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente;
12.4. - SUSPENSÃO: temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
12.5. A multa de que tratam os itens anteriores, somente poderão ser
relevadas, quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos
fortuitos ou de força maior, que independam da vontade da
proponente e quando aceitos, justifiquem o atraso.
12.6.Antes da aplicação das sanções de que tratam os itens anteriores,
será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente
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justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do
recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
12.7. As sanções de que tratam os itens anteriores poderão ser
aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão
registradas nos sistemas mantidos pela administração Municipal.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a
seguir relacionadas.
13.2 A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
13.2.1 a detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;
13.2.2 a detentora não formalizar contrato decorrente do registro de
preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido,
se a Administração não aceitar sua justificativa;
13.2.3 a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato
decorrente do registro de preços;
13.2.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do
contrato decorrente do registro de preços;
13.2.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
pelo mercado e a detentora não aceitar a redução;
13.2.6 por razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas pela Administração;
13.2.7 sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer
das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.3 A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 13.2,
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.
13.4 A rescisão pela detentora poderá ocorrer quando, mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências da ata.
13.4.1 A solicitação da detentora para cancelamento do preço
registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias,
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
13.4.2 A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no
artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.
13.5 A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as
demais licitantes classificadas, nos termos do disposto neste edital
para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do
objeto da ata.
13.6 Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei
8.666/93.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com
recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder
Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias constantes do exercício 2014/2015.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS
15.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas
por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de
Registro de Preços.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE
16.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado na
imprensa Oficial do Estado de MATO GROSSO, conforme o disposto
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de JUINA Estado de MATO
GROSSO, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com
renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Juina-MT, 08 de setembro de 2014.
Município de Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 195/2014
Pregão Presencial Nº 060/2014
VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora
firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses,
contada da assinatura, prorrogável por igual período, por até
idêntico período, desde que haja anuência das partes.
O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO,
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel,
nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º
451, Centro, na cidade de Juína-MT, doravante denominado
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa TATIANA
SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
07.838.209/0001-78, com sede na Av da feb, 2222 – Bairro Jardim
Cerrado – CEP. 78.115-805 – Varzea Grande –MT. neste ato,
representada por Tatiana Siqueira Santiago, brasileira, residente e
domiciliada na Rua Projetada 02 – Jardim Cerrado CEP. 78115-864
em Varzea Grande –MT, denominada simplesmente FORNECEDOR
REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, Decretos Municipais nºs, 488/2006, 369/2014, e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do
município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as
cláusulas e condições seguintes.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para
futura e eventual Pregão Presencial tem por objeto o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças e acessórios da linha
mecânica e elétrica, genuínas ou originais de primeira linha,
independente de marca e categoria para manutenção preventiva e
corretiva dos veículos operacionais automóveis leves, utilitários,
camionete, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota
municipal, conforme termo de referencia. do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL nº 060/2014.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
2.1 Como condições de operação imediata e tendo em vista a
celeridade nas aquisições do objeto deste Edital, a empresa vencedora
deverá dispor no momento da assinatura da Ata de Registro de Preço,
de estrutura operacional, logística e de pessoal qualificado para o
fornecimento das peças ora requisitadas, uma vez que os veículos a
serem atendidos são de uso ininterrupto em diversas atividades
administrativas, sendo em muitos casos, ligados a serviços essenciais
como saúde, educação e obras.
2.2 O Município poderá optar entre a utilização do sistema
AUDATEX, pesquisa de mercado ou outros meios idôneos para
realização da verificação do preço de mercado no momento que
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necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado
o desconto ofertado pelo licitante vencedor.
2.3 No caso de optar pela pesquisa de mercado, serão realizadas pelo
próprio fornecedor, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores, de
modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
2.4 As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas a
homologação ou não do setor de compras do Município.
2.4.1. Em caso de homologação o procedimento de compra poderá ter
prosseguimento normal.
2.4.2. Não sendo homologadas as cotações o Município poderá exigir
novas pesquisas de mercados, com ouros fornecedores ou optar por
fazê-las diretamente por meio do seu setor de compras.
2.5 Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (Audatex ou preço
de mercado), o percentual de desconto registrado no processo
licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor final
individualizado para cada peças/acessórios.
2.6 Para efeito do fornecimento de peças e acessórios será realizado
desconto linear sobre o valor das peças por marca dos veículos, sendo
estas obrigatoriamente originais de primeira linha.
2.6.1 O desconto deverá ser para peças genuínas e peças originais de
primeira linha, calculado conforme ofertado pela licitante.
2.6.1.1. Entende-se por peças originais de primeira linha, para fins
do objeto deste edital, todos os componentes fabricados por
fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas
diretamente no mercado varejista (autopeças), sendo assim fica
determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha
passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento
ou remanufatura.
2.6.1.2 Entende-se por peça genuína o produto utilizado com
homologação da montadora para a linha de montagem, ou seja, com a
chancela estampada no produto e na embalagem da montadora,
determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de
qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por
qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou
remanufatura;
2.7. O Município fará a solicitação das peças e acessórios originais de
primeira linha, conforme a sua necessidade de manutenção da frota.
2.8. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja
classificada como originais de primeira linha, havendo imediata
devolução e solicitação de substituição caso não seja cumprida tal
exigência.
2.8.1. As despesas com devoluções, substituições, trocas correrão as
expensas da empresa obrigado ao fornecimento dos termos deste
edital.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO
GERENCIADOR
3.1 São obrigações do Órgão Gerenciador, conforme o caso:
3.1.1 Aderir previamente à Ata de registro de preços;
3.1.2 Apresentar, sempre que necessário, a relação das peças a serem
fornecidas com os quantitativos e as descrições que permitam sua
correta identificação, inclusive quanto ao veículo a ser atendido,
estimando o valor do fornecimento com base no preço registrado pela
licitante, consistente no maior desconto;
3.1.3 Descrever a marca e a categoria dos veículos a serem atendidos
em cada fornecimento;
3.1.4 Analisar os orçamentos expedidos pelo fornecedor e autorizar ou
não o fornecimento;
3.1.5 Indicar a necessidade de troca ou substituição de peças,
informando a motivação;
3.1.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade,
qualidade e condições estabelecidas no edital do certame
correspondente;
3.1.7 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação;
3.1.8. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no
que tange o recolhimento de INSS e FGTS.
3.1.9 Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela
contratada a respeito dos fornecimentos a serem efetuados;
3.1.10 Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste edital.
3.1.11 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados
no mercado.
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Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a
firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido
registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para aquisição do
objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada
preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de
condições.
3.2. Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o
contrato poderá ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo
vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente do
item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a
minuta anexa ao Edital.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR:
4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
4.1.1. Praticar todos os preços dispostos na sua proposta, consistente
no maior desconto;
4.1.2. Cumprir com a entrega das peças, sempre que solicitado, dentro
do prazo máximo de 03 (três) dias, contados da emissão da Ordem de
Fornecimento ou Autorização;
4.1.3. Sempre que solicitada a entrega, promover os orçamentos
através do sistema AUDATEX OU PESQUISA DE MERCADO
para realização da aquisição e atribuição do percentual de desconto
ofertado
4.1.3.1. No caso de optar pela pesquisa de mercado, realizar as
cotações de mercado, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores,
de modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
4.1.3.2. As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas
a homologação ou não do setor de compras do Município.
4.1.3.3. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (AUDATEX OU
PREÇO DE MERCADO), o percentual de desconto registrado no
processo licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor
final individualizado para cada peças/acessórios
4.1.4. Estar sediada em local que possibilite o cumprimento dos
prazos desta licitação;
4.1.5. Entregar as peças com a qualidade exigida, nas condições
fixadas.
4.1.6. Cumprir os prazos estipulados neste edital;
4.1.7. Aceitar devolução de peças que foram entregues em desacordo
com a solicitação, com defeito, que não sejam originais de primeira
linha, ou que apresentem quaisquer características diferentes das
exigidas;
4.1.8. Trocar as peças que apresentarem defeito, mesmo após a sua
instalação;
4.1.9. Arcar com todos os custos de devolução e reentrega quando as
peças entregues forem incompatíveis com as requeridas, desde que a
isto tenha dado causa;
4.1.10. Substituir peças na forma estabelecida nos itens anteriores
num prazo máximo vinte e quatro (24) horas;
4.1.11. Manter pessoal capaz de atender ao objeto da presente
licitação, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao
serviço, demissão de empregados ou por qualquer outra razão;
4.1.12. Designar um ou mais de seus funcionários para encarregar-se
do atendimento exclusivo desta Municipalidade sempre que
necessário, inclusive, informando todos os seus códigos de
comunicação;
4.1.13. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários, quando da
execução do objeto deste certame;
4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do
objeto do certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à
fiscalização
ou
o
acompanhamento
realizado
pelo
CONTRATANTE;
4.1.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, bem como, comunicar, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;
4.1.16. Fornecer todos os dados necessários à EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO para o controle e fiscalização do cumprimento do
presente CONTRATO;
4.1.17. Dispor de catálogos ou listas de fornecedores que demonstrem
as tabelas de preços, visando a oferta do desconto ofertado.
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4.1.18. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração
ocorrida na empresa, conta bancária e outros julgáveis necessários
para recebimento de correspondência;
4.1.19. Adequar-se a qualquer alteração procedimental pertinente à
prestação dos serviços, efetuadas pela Administração Pública durante
a vigência do presente contrato, sob pena de rescisão.
4.1.20. Somente aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade inicial do objeto adjudicado somente quando
determinado pela gerenciadora da ata (Município de JUINA), devendo
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes,
não cabendo, portanto, acréscimo de quantidades nas contratações dos
órgãos e entidades, sob pena de ilegalidade;
4.1.21. Manter durante toda a vigência da ata todas as condições de
habilitação prevista neste edital;
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá
validade por um período de 12 (doze) meses, contada da assinatura,
prorrogável por igual período, por até idêntico período, desde que haja
anuência das partes.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e
contratual, caberá à Secretaria de Finanças, através de seu Fiscal de
Contrato, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos
fornecidos e das especificações do material registrado;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de
forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada
da nota de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas,
inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação
de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;
f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições
ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como
comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações
ocorridas.
6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao
interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas,
preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como
ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
6.3. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o
Município de Juina não será obrigado a aquisição, exclusivamente por
seu intermédio, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie à empresa detentora.
7. CLAUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por
lote conforme segue:.
Descrição

% Desconto

MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 05: MARCA IVECO –
DESCONTO LINEAR LINHA
MICROONIBUS.
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 08: MARCA CHEVROLET –
DESCONTO LINEAR LINHA
AUTOMOVEIS LEVES E
MECÂNICA, ELETRICA E
CAMINHONETES.
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de
peças/acessórios ,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 11: MARCA VOLKSWAGEM –
DESCONTO LINEAR LINHA
CAMINHOES.
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
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11%
37%

7%
18%

BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO LINEAR LINHA
LOTE 12: MARCA VOLKSWAGEM –
CAMINHOES.
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de
peças/acessórios ,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO LINEAR LINHA
LOTE 15: MARCA MERCEDEZ
MECÂNICA, ELETRICA E
BENZ – CAMINHAO.
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 18: MARCA MERCEDES
DESCONTO LINEAR LINHA
BENZ – ONIBUS.
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de
peças/acessórios ,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO LINEAR LINHA
LOTE 25: MARCA IVECO - ONIBUS
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO LINEAR LINHA
LOTE 26: MARCA IVECO - ONIBUS
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de
peças/acessórios ,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 29: MARCA VOLARE –
DESCONTO LINEAR LINHA
ONIBUS.
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 30: MARCA VOLARE –
DESCONTO LINEAR LINHA
ONIBUS.
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS..
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de
peças/acessórios ,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 32: MARCOPOLO – MICRO
DESCONTO LINEAR LINHA
ONIBUS VOLARE ESCOLAR.
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de
peças/acessórios ,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO LINEAR LINHA
LOTE 35: MARCA VOLVO - ONIBUS
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 39: MARCA MERCEDES
DESCONTO LINEAR LINHA
BENS - MICRO ONIBUS
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 40: MARCA MERCEDES
DESCONTO LINEAR LINHA
BENS - MICRO ONIBUS
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de
peças/acessórios ,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE
LOTE 43: MARCA RANDONDESCONTO LINEAR LINHA
CAMINHÃO
MECÂNICA, ELETRICA E
ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX– Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
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15%
53%

10%
23%

13%
51%

14%
24%

13%
38%

8%
18%

15%
47%

14%
25%

6%
25%

11%
42%

11%
66%

11%
34%

11%
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PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %

35%

7.2. O valor de cada peça ou acessório a ser fornecida tem como base
de preços o sistema (AUDATEX OU PREÇO DE MERCADO),
peças originais, onde será aplicado o percentual de desconto indicado
acima, conforme licitado no PREGÃO PRESENCIAL nº 060/2014.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços
poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de
empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas
nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no
mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor
impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de
Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
8.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.
8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Estado de MATO GROSSO, considerando-se cancelado o preço
registrado.
8.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal,
facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas
nesta Ata.
8.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
8.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a
Administração Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
9. CLAUSULA NONA - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
9.1.- O prazo de fornecimento não será superior a 24 (vinte e
quatro) horas após a emissão da Ordem de Fornecimento.
9.2. Nos casos em que o prazo acima não seja suficiente para entrega
do objeto, a empresa contratada deverá formalizar por meio de
justificativa a necessidade de maior prazo, bem como estipular qual
seria o prazo adequado e o porquê.
9.3. As peças solicitadas, como acima estipulado, deveram ser
entregues nos locais indicados na Ordem de Fornecimento ou
Autorização, no período compreendido entre 7:30 as 17:00 horas, de
segunda-feira a sexta-feira.
9.4. Todos os custos de entrega do e possíveis devoluções, tais
como fretes, embalagens, taxas, etc, correrão por conta exclusiva
do fornecedor.
9.5. A empresa somente poderá efetuar a entrega de qualquer peça ou
acessórios mediante o recebimento da Autorização de Fornecimento e
nas quantidades constantes nesta.
9.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de
Fornecimento, onde serão separados previamente a qual dotação é
pertencente.
9.7. As peças adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues
na quantidade e especificação solicitada pelo departamento
competente, no local indicado em cada lote individualizado, que
ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo
recebimento em horário normal de expediente.
9.8. O recebimento provisório dar-se-á por responsável indicado pelo
Órgão, após a verificação da conformidade da peças entregues com as
solicitadas;
9.9. O recebimento definitivo dar-se-á após a utilização das peças e a
verificação da sua conformidade com o fim a que se destina.
9.10. Em qualquer caso, os recebimentos seguirão a sistemática
prevista no art. 73, II, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
9.11.- As peças ou acessórios entregues e que não satisfaçam as
especificações –originais de primeira linha – serão imediatamente
devolvidas e substituídas por peças que preencham as condições
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de qualidade exigida, sendo que todos os custos envolvidos nas
operações de trocas ou substituições correrão as expensas da
empresa responsável pelo fornecimento.
9.12. Serão ainda substituídas as peças ou acessórios que, ainda
que recebida em caráter provisório ou definitivo apresentarem
defeitos de fabricação que comprometa a sua durabilidade
normal ou provoque mau funcionamento nos equipamentos em
que foram colocadas.
9.12.1. Neste caso o fornecedor não só será responsável por todos
os custos envolvidos, como também estará sujeito à reparação de
todos os danos provocados ao Município, especialmente se houve
defeitos no equipamento derivados do mau funcionamento das
peças substituídas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado conforme os pedidos à licitante que
deverá apresentar juntamente com as peças as notas fiscais
correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas em duas
vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente
atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda
estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento,
autorizadas pela Secretaria solicitante.
10.2. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá
comprovar sua adimplência com a Seguridade Social (CND); com o
FGTS (CRF), CNDT, Certidão nacional de débitos trabalhistas. Caso
a empresa seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, também,
cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela
modalidade.
10.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente
atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a partir do recebimento e atestação das
referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração.
10.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à empresa vencedora para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata esta cláusula começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de
atualização monetária.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - READEQUAÇÃO DE
VALORES
11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
11.2. Considera-se incluso no preço das peças e serviços para fins de
desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte,
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou
complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que
incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa
detentora da ata na execução da mesma.
11.3. O Preço registrado é o constante na tabela de preços oficiais de
peças ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras.
11.4. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor
de cada peça a ser fornecida tendo como base de preços a tabela
oficial de peças genuínas e originais de primeira linha fornecidas pelas
montadoras dos veículos.
11.5. Independente de variação, será aplicado o percentual de
desconto oferecido sobre o valor vigente no dia do pedido de cada
peça.
11.6. Quando da alteração ou atualização da tabela fornecida pelas
montadoras, automaticamente fica registrado o novo valor individual
de cada peça.
11.7. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou
na tabela de preços de peças genuínas e originais de primeira linha
fornecidas pelas montadoras dos veículos, a qualquer tempo.
11.8. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis,
salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
11.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado
fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros
meios disponíveis para levantamento das condições de mercado,
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa
remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da
decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1.Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta
e autárquica do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição a licitante
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a proponente às
penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas
na legislação em vigor.
12.2.MULTA no percentual diário de 0,5% (meio por cento),
calculada sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo
possível determinar este valor, sobre 30% (trinta por cento) do
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO, pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal,
podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
12.3.MULTA COMPENSATÓRIA: pela inexecução total ou parcial
do contrato, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar este valor,
sobre o total estimado para contração, podendo ser abatida do
pagamento a que fizer jus o CONTRATADO, ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente;
12.4. - SUSPENSÃO: temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
12.5. A multa de que tratam os itens anteriores, somente poderão ser
relevadas, quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos
fortuitos ou de força maior, que independam da vontade da
proponente e quando aceitos, justifiquem o atraso.
12.6..Antes da aplicação das sanções de que tratam os itens anteriores,
será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente
justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do
recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
12.7. As sanções de que tratam os itens anteriores poderão ser
aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão
registradas nos sistemas mantidos pela administração Municipal.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a
seguir relacionadas.
13.2 A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
13.2.1 a detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;
13.2.2 a detentora não formalizar contrato decorrente do registro de
preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido,
se a Administração não aceitar sua justificativa;
13.2.3 a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato
decorrente do registro de preços;
13.2.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do
contrato decorrente do registro de preços;
13.2.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
pelo mercado e a detentora não aceitar a redução;
13.2.6 por razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas pela Administração;
13.2.7 sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer
das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.3 A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 13.2,
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.
13.4 A rescisão pela detentora poderá ocorrer quando, mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências da ata.
13.4.1 A solicitação da detentora para cancelamento do preço
registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias,
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
13.4.2 A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no
artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.
13.5 A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as
demais licitantes classificadas, nos termos do disposto neste edital
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para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do
objeto da ata.
13.6 Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei
8.666/93.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com
recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder
Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias constantes do exercício 2014/2015.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS
15.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas
por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de
Registro de Preços.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE
16.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado na
imprensa Oficial do Estado de MATO GROSSO, conforme o disposto
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de JUINA Estado de MATO
GROSSO, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com
renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Juina-MT, 08 de setembro de 2014.
Município de Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
Tatiana Siqueira Santiago Eireli
CNPJ. 07.838.209/0001-78
TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO
Representante Legal
Testemunhas:
Jose Carlos Divino
CPF/MFn.º005.198.431-85
Valdoir Antonio Pezzini
CPF/MFn.º771.046.411-49
Publicado por:
Rosimeire Oliveira Brindarolli
Código Identificador:5AE301DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 196/2014
Pregão Presencial Nº 060/2014
VALIDADE: A vigência da Ata de Registro de Preços ora
firmada, terá validade por um período de 12 (doze) meses,
contada da assinatura, prorrogável por igual período, por até
idêntico período, desde que haja anuência das partes.
O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO,
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel,
nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º
451, Centro, na cidade de Juína-MT, doravante denominado
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa IMPORCATE
COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 00.885.566/0003-00, com sede na Av. Miguel Sutil.
11995 –Cidade Alta – CEP. 78.030-485 Cuiabá-MT, neste ato,
representada por Maysa Cristina Silva, brasileira, casada, residente e
domiciliada na Av. Afonso Pena, 4.730 – Bairro Chácara Cachoeira –
CEP.79.040-010 Campo Grande –MS, denominada simplesmente
FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei
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Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nºs,
488/2006, 369/2014, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela
Assessoria Jurídica do município de Juína, que emitiu seu parecer,
conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e
ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para
futura e eventual Pregão Presencial tem por objeto o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças e acessórios da linha
mecânica e elétrica, genuínas ou originais de primeira linha,
independente de marca e categoria para manutenção preventiva e
corretiva dos veículos operacionais automóveis leves, utilitários,
camionete, caminhões, ônibus e máquinas pesadas da frota
municipal, conforme termo de referencia. do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL nº 060/2014.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
2.1 Como condições de operação imediata e tendo em vista a
celeridade nas aquisições do objeto deste Edital, a empresa vencedora
deverá dispor no momento da assinatura da Ata de Registro de Preço,
de estrutura operacional, logística e de pessoal qualificado para o
fornecimento das peças ora requisitadas, uma vez que os veículos a
serem atendidos são de uso ininterrupto em diversas atividades
administrativas, sendo em muitos casos, ligados a serviços essenciais
como saúde, educação e obras.
2.2 O Município poderá optar entre a utilização do sistema
AUDATEX, pesquisa de mercado ou outros meios idôneos para
realização da verificação do preço de mercado no momento que
necessitar adquirir os bens e, sobre o valor aferido deverá ser aplicado
o desconto ofertado pelo licitante vencedor.
2.3 No caso de optar pela pesquisa de mercado, serão realizadas pelo
próprio fornecedor, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores, de
modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
2.4 As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas a
homologação ou não do setor de compras do Município.
2.4.1. Em caso de homologação o procedimento de compra poderá ter
prosseguimento normal.
2.4.2. Não sendo homologadas as cotações o Município poderá exigir
novas pesquisas de mercados, com ouros fornecedores ou optar por
fazê-las diretamente por meio do seu setor de compras.
2.5 Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (Audatex ou preço
de mercado), o percentual de desconto registrado no processo
licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor final
individualizado para cada peças/acessórios.
2.6 Para efeito do fornecimento de peças e acessórios será realizado
desconto linear sobre o valor das peças por marca dos veículos, sendo
estas obrigatoriamente originais de primeira linha.
2.6.1 O desconto deverá ser para peças genuínas e peças originais de
primeira linha, calculado conforme ofertado pela licitante.
2.6.1.1. Entende-se por peças originais de primeira linha, para fins
do objeto deste edital, todos os componentes fabricados por
fornecedores que abastecem as montadoras e também distribuídas
diretamente no mercado varejista (autopeças), sendo assim fica
determinado que este produto seja inteiramente novo sem que tenha
passado por qualquer processo de reciclagem, por recondicionamento
ou remanufatura.
2.6.1.2 Entende-se por peça genuína o produto utilizado com
homologação da montadora para a linha de montagem, ou seja, com a
chancela estampada no produto e na embalagem da montadora,
determinando que este produto tenha sido aprovado pelo controle de
qualidade e seja inteiramente novo sem que tenha passado por
qualquer processo de reciclagem, recondicionamento ou
remanufatura;
2.7. O Município fará a solicitação das peças e acessórios originais de
primeira linha, conforme a sua necessidade de manutenção da frota.
2.8. Em nenhuma hipótese será solicitada ou aceita peça que não seja
classificada como originais de primeira linha, havendo imediata
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devolução e solicitação de substituição caso não seja cumprida tal
exigência.
2.8.1. As despesas com devoluções, substituições, trocas correrão as
expensas da empresa obrigado ao fornecimento dos termos deste
edital.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO
GERENCIADOR
3.1 São obrigações do Órgão Gerenciador, conforme o caso:
3.1.1 Aderir previamente à Ata de registro de preços;
3.1.2 Apresentar, sempre que necessário, a relação das peças a serem
fornecidas com os quantitativos e as descrições que permitam sua
correta identificação, inclusive quanto ao veículo a ser atendido,
estimando o valor do fornecimento com base no preço registrado pela
licitante, consistente no maior desconto;
3.1.3 Descrever a marca e a categoria dos veículos a serem atendidos
em cada fornecimento;
3.1.4 Analisar os orçamentos expedidos pelo fornecedor e autorizar ou
não o fornecimento;
3.1.5 Indicar a necessidade de troca ou substituição de peças,
informando a motivação;
3.1.6 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade,
qualidade e condições estabelecidas no edital do certame
correspondente;
3.1.7 Promover a fiscalização da execução do objeto desta licitação;
3.1.8. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no
que tange o recolhimento de INSS e FGTS.
3.1.9 Prestar informações pertinentes sempre que solicitado pela
contratada a respeito dos fornecimentos a serem efetuados;
3.1.10 Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste edital.
3.1.11 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados
no mercado.
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Administração Municipal a
firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido
registrados, podendo ocorrer licitações específicas, para aquisição do
objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada
preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de
condições.
3.2. Efetuar a contratação, se assim for necessário, sendo que o
contrato poderá ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo
vigente da Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente do
item, por prazo a ser determinado pela Administração, conforme a
minuta anexa ao Edital.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR:
4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
4.1.1. Praticar todos os preços dispostos na sua proposta, consistente
no maior desconto;
4.1.2. Cumprir com a entrega das peças, sempre que solicitado, dentro
do prazo máximo de 03 (três) dias, contados da emissão da Ordem de
Fornecimento ou Autorização;
4.1.3. Sempre que solicitada a entrega, promover os orçamentos
através do sistema AUDATEX OU PESQUISA DE MERCADO
para realização da aquisição e atribuição do percentual de desconto
ofertado
4.1.3.1. No caso de optar pela pesquisa de mercado, realizar as
cotações de mercado, com pelo menos outros 02 (dois) fornecedores,
de modo que sempre haja pelo menos 03 (três) cotações, onde
confeccionada a média ponderada, deverá ser aplicado o índice de
desconto ofertado pela licitante vencedora no lote correspondente.
4.1.3.2. As cotações de mercado, quando apresentadas, ficarão sujeitas
a homologação ou não do setor de compras do Município.
4.1.3.3. Na nota fiscal a ser emitida deverá constar o valor da
peças/acessórios registrada na tabela de preços (AUDATEX OU
PREÇO DE MERCADO), o percentual de desconto registrado no
processo licitatório, o valor do desconto por peças/acessórios e o valor
final individualizado para cada peças/acessórios
4.1.4. Estar sediada em local que possibilite o cumprimento dos
prazos desta licitação;
4.1.5. Entregar as peças com a qualidade exigida, nas condições
fixadas.
4.1.6. Cumprir os prazos estipulados neste edital;
4.1.7. Aceitar devolução de peças que foram entregues em desacordo
com a solicitação, com defeito, que não sejam originais de primeira
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linha, ou que apresentem quaisquer características diferentes das
exigidas;
4.1.8. Trocar as peças que apresentarem defeito, mesmo após a sua
instalação;
4.1.9. Arcar com todos os custos de devolução e reentrega quando as
peças entregues forem incompatíveis com as requeridas, desde que a
isto tenha dado causa;
4.1.10. Substituir peças na forma estabelecida nos itens anteriores
num prazo máximo vinte e quatro (24) horas;
4.1.11. Manter pessoal capaz de atender ao objeto da presente
licitação, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao
serviço, demissão de empregados ou por qualquer outra razão;
4.1.12. Designar um ou mais de seus funcionários para encarregar-se
do atendimento exclusivo desta Municipalidade sempre que
necessário, inclusive, informando todos os seus códigos de
comunicação;
4.1.13. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja
qual for, desde que praticada por seus funcionários, quando da
execução do objeto deste certame;
4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do
objeto do certame, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à
fiscalização
ou
o
acompanhamento
realizado
pelo
CONTRATANTE;
4.1.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE, bem como, comunicar, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;
4.1.16. Fornecer todos os dados necessários à EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO para o controle e fiscalização do cumprimento do
presente CONTRATO;
4.1.17. Dispor de catálogos ou listas de fornecedores que demonstrem
as tabelas de preços, visando a oferta do desconto ofertado.
4.1.18. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração
ocorrida na empresa, conta bancária e outros julgáveis necessários
para recebimento de correspondência;
4.1.19. Adequar-se a qualquer alteração procedimental pertinente à
prestação dos serviços, efetuadas pela Administração Pública durante
a vigência do presente contrato, sob pena de rescisão.
4.1.20. Somente aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade inicial do objeto adjudicado somente quando
determinado pela gerenciadora da ata (Município de JUINA), devendo
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes,
não cabendo, portanto, acréscimo de quantidades nas contratações dos
órgãos e entidades, sob pena de ilegalidade;
4.1.21. Manter durante toda a vigência da ata todas as condições de
habilitação prevista neste edital;
5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços ora firmada, terá
validade por um período de 12 (doze) meses, contada da assinatura,
prorrogável por igual período, por até idêntico período, desde que haja
anuência das partes.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e
contratual, caberá à Secretaria de Finanças, através de seu Fiscal de
Contrato, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos
fornecidos e das especificações do material registrado;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de
forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada
da nota de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas,
inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação
de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;
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f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições
ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como
comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações
ocorridas.
6.2. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao
interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas,
preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como
ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
6.3. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o
Município de Juina não será obrigado a aquisição, exclusivamente por
seu intermédio, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie à empresa detentora.
7. CLAUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por
lote conforme segue:.
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LINEAR LINHA MECÂNICA,
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
LOTE 54: JCB – MAQUINAS
LINEAR LINHA MECÂNICA,
PESADAS.
ELETRICA E ACESSÓRIOS.
BASE DE PREÇOS PESQUISA DE MERCADO – Fornecimento de peças/acessórios
,genuinas ou originais – primeira linha.
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS GENUINAS %
PERCENTUAL DE DESCONTOS PEÇAS ORIGINAIS 1ª LINHA %
LOTE 51: CATERPILLAR –
MAQUINAS PESADAS.

6%
17%

5%
15%

7.2. O valor de cada peça ou acessório a ser fornecida tem como base
de preços o sistema (AUDATEX OU PREÇO DE MERCADO),
peças originais, onde será aplicado o percentual de desconto indicado
acima, conforme licitado no PREGÃO PRESENCIAL nº 060/2014.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
8.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços
poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de
empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas
nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no
mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor
impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de
Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
8.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será
juntada ao processo administrativo da presente Ata.
8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Estado de MATO GROSSO, considerando-se cancelado o preço
registrado.
8.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal,
facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas
nesta Ata.
8.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
8.6 - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a
Administração Municipal poderá, a seu exclusivo critério, suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
9. CLAUSULA NONA - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
9.1.- O prazo de fornecimento não será superior a 24 (vinte e
quatro) horas após a emissão da Ordem de Fornecimento.
9.2. Nos casos em que o prazo acima não seja suficiente para entrega
do objeto, a empresa contratada deverá formalizar por meio de
justificativa a necessidade de maior prazo, bem como estipular qual
seria o prazo adequado e o porquê.
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9.3. As peças solicitadas, como acima estipulado, deveram ser
entregues nos locais indicados na Ordem de Fornecimento ou
Autorização, no período compreendido entre 7:30 as 17:00 horas, de
segunda-feira a sexta-feira.
9.4. Todos os custos de entrega do e possíveis devoluções, tais
como fretes, embalagens, taxas, etc, correrão por conta exclusiva
do fornecedor.
9.5. A empresa somente poderá efetuar a entrega de qualquer peça ou
acessórios mediante o recebimento da Autorização de Fornecimento e
nas quantidades constantes nesta.
9.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de
Fornecimento, onde serão separados previamente a qual dotação é
pertencente.
9.7. As peças adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues
na quantidade e especificação solicitada pelo departamento
competente, no local indicado em cada lote individualizado, que
ocorrerá com acompanhamento do Servidor Responsável pelo
recebimento em horário normal de expediente.
9.8. O recebimento provisório dar-se-á por responsável indicado pelo
Órgão, após a verificação da conformidade da peças entregues com as
solicitadas;
9.9. O recebimento definitivo dar-se-á após a utilização das peças e a
verificação da sua conformidade com o fim a que se destina.
9.10. Em qualquer caso, os recebimentos seguirão a sistemática
prevista no art. 73, II, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
9.11.- As peças ou acessórios entregues e que não satisfaçam as
especificações –originais de primeira linha – serão imediatamente
devolvidas e substituídas por peças que preencham as condições
de qualidade exigida, sendo que todos os custos envolvidos nas
operações de trocas ou substituições correrão as expensas da
empresa responsável pelo fornecimento.
9.12. Serão ainda substituídas as peças ou acessórios que, ainda
que recebida em caráter provisório ou definitivo apresentarem
defeitos de fabricação que comprometa a sua durabilidade
normal ou provoque mau funcionamento nos equipamentos em
que foram colocadas.
9.12.1. Neste caso o fornecedor não só será responsável por todos
os custos envolvidos, como também estará sujeito à reparação de
todos os danos provocados ao Município, especialmente se houve
defeitos no equipamento derivados do mau funcionamento das
peças substituídas.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado conforme os pedidos à licitante que
deverá apresentar juntamente com as peças as notas fiscais
correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas em duas
vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente
atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda
estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento,
autorizadas pela Secretaria solicitante.
10.2. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá
comprovar sua adimplência com a Seguridade Social (CND); com o
FGTS (CRF), CNDT, Certidão nacional de débitos trabalhistas. Caso
a empresa seja optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, também,
cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela
modalidade.
10.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente
atestadas será efetuado através de Ordem Bancária, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a partir do recebimento e atestação das
referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração.
10.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão
devolvidas à empresa vencedora para as devidas correções. Nesse
caso, o prazo de que trata esta cláusula começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de
atualização monetária.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - READEQUAÇÃO DE
VALORES
11.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.
11.2. Considera-se incluso no preço das peças e serviços para fins de
desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte,
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embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou
complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que
incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa
detentora da ata na execução da mesma.
11.3. O Preço registrado é o constante na tabela de preços oficiais de
peças ou originais de primeira linha fornecidas pelas montadoras.
11.4. O preço poderá variar para cima ou para baixo conforme o valor
de cada peça a ser fornecida tendo como base de preços a tabela
oficial de peças genuínas e originais de primeira linha fornecidas pelas
montadoras dos veículos.
11.5. Independente de variação, será aplicado o percentual de
desconto oferecido sobre o valor vigente no dia do pedido de cada
peça.
11.6. Quando da alteração ou atualização da tabela fornecida pelas
montadoras, automaticamente fica registrado o novo valor individual
de cada peça.
11.7. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata, ou
na tabela de preços de peças genuínas e originais de primeira linha
fornecidas pelas montadoras dos veículos, a qualquer tempo.
11.8. O Município deverá decidir sobre a revisão dos preços ou
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis,
salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.
11.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado
fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros
meios disponíveis para levantamento das condições de mercado,
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa
remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da
decisão de deferir ou rejeitar o pedido.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1.Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta
e autárquica do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição a licitante
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a proponente às
penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas
na legislação em vigor.
12.2.MULTA no percentual diário de 0,5% (meio por cento),
calculada sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo
possível determinar este valor, sobre 30% (trinta por cento) do
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO, pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal,
podendo o respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
12.3.MULTA COMPENSATÓRIA: pela inexecução total ou parcial
do contrato, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar este valor,
sobre o total estimado para contração, podendo ser abatida do
pagamento a que fizer jus o CONTRATADO, ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente;
12.4. - SUSPENSÃO: temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
12.5. A multa de que tratam os itens anteriores, somente poderão ser
relevadas, quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos
fortuitos ou de força maior, que independam da vontade da
proponente e quando aceitos, justifiquem o atraso.
12.6.Antes da aplicação das sanções de que tratam os itens anteriores,
será expedida uma notificação para que o fornecedor apresente
justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do
recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
12.7. As sanções de que tratam os itens anteriores poderão ser
aplicadas nos casos de descumprimento de prazo, sendo que serão
registradas nos sistemas mantidos pela administração Municipal.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a
seguir relacionadas.
13.2 A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
13.2.1 a detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;
13.2.2 a detentora não formalizar contrato decorrente do registro de
preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido,
se a Administração não aceitar sua justificativa;
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13.2.3 a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato
decorrente do registro de preços;
13.2.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do
contrato decorrente do registro de preços;
13.2.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
pelo mercado e a detentora não aceitar a redução;
13.2.6 por razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas pela Administração;
13.2.7 sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer
das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
13.3 A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 13.2,
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.
13.4 A rescisão pela detentora poderá ocorrer quando, mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências da ata.
13.4.1 A solicitação da detentora para cancelamento do preço
registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias,
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
13.4.2 A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no
artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.
13.5 A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as
demais licitantes classificadas, nos termos do disposto neste edital
para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do
objeto da ata.
13.6 Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei
8.666/93.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com
recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder
Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias constantes do exercício 2014/2015.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS
15.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas
por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de
Registro de Preços.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE
16.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado na
imprensa Oficial do Estado de MATO GROSSO, conforme o disposto
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de JUINA Estado de MATO
GROSSO, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com
renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Juina-MT, 08 de setembro de 2014.
Município de Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
Imporcate Comercio de Peças Para Tratores LTDA
CNPJ. 00.885.566/0003-00
MAYSA CRISTINA SILVA
Representante Legal
Testemunhas:
Jose Carlos Divino
CPF/MFn.º005.198.431-85
Valdoir Antonio Pezzini
CPF/MFn.º771.046.411-49
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Publicado por:
Rosimeire Oliveira Brindarolli
Código Identificador:44351661
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2014
PREGÃO: Nº 011/2014 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO,
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel,
nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º
451, Centro, na cidade de Juína-MT, doravante denominado
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa DAGEALCOMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA-ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.245.458/0001-50, com sede na Rua
Princesa Isabel, 26 – Bairro Centro – Sala 01 CEP.99.740-000 - Barão
de Cotegipe– RS, neste ato, representada pelo Sr. Daiane Carla
TomazelliMinski, brasileira, casada, portadora da Cédula de
identidade RG. 1081236364- SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº
004.880.490-83, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, 26 na
cidade de Barão de Cotegipe -RS, denominada simplesmente
FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nºs,
488/2006, e 369/2014, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela
Assessoria Jurídica do município de Juína, que emitiu seu parecer,
conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e
ainda mediante as cláusulas e condições seguintes.
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO
GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do
PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 011/2014 e seus
Anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se,
ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura.
4. DO PREÇO
4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores
detentores da Ata serão publicados no Diário oficial dos Municípios e
divulgados em meio eletrônico: www.juina.mt.gov.br.
4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em
decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado,
cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados
para negociar o novo valor.
4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços,
o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso
assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais
fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os
preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas
federais aplicáveis à espécie, respeitando o termo de referencia do
edital.
4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor
detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão
Gerenciador à época da abertura da proposta, bem como eventuais
descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se
houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.
5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos
necessários ao controle e administração da presente Ata.
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5.2. DOS PREÇOS REGISTRADOS POR ITEM:
LOTE: 000009 ADJUDICADO
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
CADERNO CAPA DURA 200 FLS - UN
MARCA /
UNIDADE
QUANTIDADE PREÇO
MODELO

3.263,37

VALOR

UNIDADE
panamerican
363
8,99
3.263,37
LOTE: 000014 ADJUDICADO
15.710
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
PASTA AZ LARGA
MARCA /
UNIDADE
QUANTIDADE PREÇO
VALOR
MODELO
UNIDADE
frama
1571
10
15.710
LOTE: 000032 ADJUDICADO
4.670
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
ARQUIVO AZ LOMBO LARGO, TIPO OFÍCIO, PAPELÃO PRENSADO, NA
COR PRETA, MEDINDO 350 MM DE COMPRIMENTO X 280 MM DE
1
LARGURA, COM LOMBADA DE 80 MM DE LARGURA, COM BOLSA
PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO COM ETIQUETA
INCLUSA, COM FERRAGEM
MARCA /
UNIDADE
QUANTIDADE PREÇO
VALOR
MODELO
UNIDADE
frama
467
10
4.670
LOTE: 000037 ADJUDICADO
6.953,7
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
PEN DRIVE (MEMÓRIA USB FLASH DRIVE) COM CAPACIDADE PARA 8GB.
MARCA /
UNIDADE
QUANTIDADE PREÇO
VALOR
MODELO
UNIDADE
maxprint
130
53,49
LOTE: 000045 ADJUDICADO
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
TESOURA PARA PICOTAR PROFISSIONAL GRANDE

UNIDADE

MARCA /
QUANTIDADE PREÇO
MODELO
western
26
64,99

6.953,7
1.689,74

VALOR

UNIDADE
1.689,74
LOTE: 000060 ADJUDICADO
2.450,40
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, MANUAL – GRANDE; COM GUIA
1
PLÁSTICA, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 70 FLS, COM
GRAMATURA 75G/M², TODO EM METAL PRETO
MARCA /
UNIDADE
QUANTIDADE PREÇO
VALOR
MODELO
UNIDADE
adeck
30
81,68
2.450,40
VALOR TOTAL R$ 34.737,21 (Trinta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte um centavos).

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se
tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razões de interesse público.
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados
o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do
Órgão Gerenciador.
6.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de
preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a
perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força
maior devidamente comprovados.
7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet
www.juina.mt.gov.br
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
8.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços:
8.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informações
necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das
obrigações contraídas;
8.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em
especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, à
exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de
aplicação de sanções;
8.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas
na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
8.1.5. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais
vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos
preços praticados pelo mercado;
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8.1.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações
dos preços registrados e a aplicação de penalidades por
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
8.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela
Fornecedora Registrada;
8.1.8. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou
reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e
perfeita execução dos serviços.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
9.1. São obrigações do fornecedor registrado:
9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias
corridos, contados da sua notificação;
9.1.2. Manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as
condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de
Registro de preços;
9.1.3. Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na
execução do objeto da Ata de registro de preços;
9.1.4. Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar
reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de
registro de preços;
9.1.5. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata
de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão
Gerenciador.
9.1.6. Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o
consentimento prévio do órgão gerenciador, o qual, caso haja, será
dado por escrito.
9.1.7. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos
riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe
cabem na execução do objeto deste edital;
9.1.8. Retirar as Requisições solicitadas referentes ao objeto do
presente Pregão no Município de Juína/MT, Departamento de
Compras, situado na Travessa Emmanuel, 605, Centro, Juína/MT.
9.1.9. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste edital, nos
limites fixados no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;
9.1.10. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e
garantias constantes nos Anexos I deste Edital;
9.1.11. A contratada para a execução do objeto estará obrigada
satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no
Edital;
9.1.12. Credenciar junto ao Município de Juína/MT funcionário(s) que
atenderá(ão) às solicitações dos produtos objeto deste pregão,
disponibilizando ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros
meios de contato para atender às requisições;
9.1.13. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas
no preço proposto, todas as despesas com materiais, insumos, mão-deobra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos
sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita entrega
dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
9.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de
omissões ou erros na elaboração da estimativa de custos;
9.1.15. Efetuar a entrega dos produtos, objeto deste Pregão,
responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas
relativas à entrega, de acordo com a especificação e demais condições
estipuladas neste Edital e na Requisição
9.1.16. Entregar em até 5 (cinco) dias após a emissão da OC, os
produtos solicitados, nas quantidades estipuladas na OC – Ordem de
Compra, no local indicado na mesma, sempre acompanhados da Nota
Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao
discriminado na OC.
9.1.17. Comunicar à Secretaria requisitante dos produtos,
imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que
impossibilite o seu cumprimento.
9.1.18. A contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte
apropriado dos produtos, assumindo a responsabilidade pelos
encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação.
9.1.19. A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos licitados
comprometendo-se a substituí-los, caso não atendam o padrão de
qualidade exigido ou apresentem defeito de fabricação;
9.1.20. No ato da entrega os materiais serão analisados em sua
totalidade, sendo que aquele(s) que não satisfizer(em) à especificação
exigida sera(ão) devolvido(s), à contratada;
9.1.20.1. Na ocorrência do item anterior, a contratada deverá substituir
as suas expensas, no todo o(s) produto(s) em que se verifiquem danos
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em decorrência do transporte, não atender as especificações ou, se for
o caso, não estiver em conformidade com as amostras
apresentadas(quando houver), no prazo de 48(Quarenta e oito)horas,
contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
9.1.21. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou
prepostos causarem ao patrimônio do contratante ou a terceiros, em
virtude de ação ou omissão, culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o
ônus decorrente;
9.1.22. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo
Gestor da Ata de Registro de Preços, que deverá ter suas solicitações
atendidas imediatamente;
9.1.23. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta
ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa
ou dolo na execução do fornecimento do objeto desta licitação, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização realizada
pelo setor competente.
9.1.24. Credenciar junto ao Município de Juína/MT funcionário(s) que
atenderá(ão) às solicitações dos produtos objeto deste pregão,
disponibilizando ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros
meios de contato para atender às requisições;
9.1.25. Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e
seus anexos.
10 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS
10.1. A entrega dos produtos deverão ser feitas em todas a unidades
do Município de Juína-MT, a partir do recebimento da requisição no
prazo máximo de 5 (Cinco) dias após a emissão da mesma, deverão
ser separados e embalados conforme as necessidades da unidade
requisitante.
10.2. A entrega dos produtos será de forma parcelada, de acordo com
as necessidades das Secretarias interessadas, mediante apresentação
da Requisição, emitida pelo setor de Compras.
10.3. Os Produtos solicitados deverão ser entregues pela empresa
vencedora, sempre acompanhados de cópia da Requisição e quando o
local for fora do perímetro urbano, no Almoxarifado Central do
Município, localizado à Travessa Emmanuel, 605, Centro, ou outro
local determinado pela Administração, na presença de servidores
devidamente autorizados, em conformidade com § 8°, do artigo 15, da
Lei 8.666/93, em dia e horário comercial, onde a mesma terá o prazo
de até 03 (três) dias para aceitar o mesmo.
10.4. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais solicitados
ficará a cargo do servidor responsável pelo Departamento de
Almoxarifado, ou outro servidor designado pela Administração
Municipal, que deverá proceder à avaliação de desempenho e atesto
da nota fiscal.
10.5. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por mútuo acordo
entre as partes, para cumprimento do objeto licitado.
10.6. Os produtos dispensáveis da apresentação de amostras(quando
houver), deverão ser entregues conforme especificações e disposições
contidas no Anexo I do Edital e serão avaliados no ato de cada entrega
efetuada pela empresa, através de servidor responsável designado para
esse fim.
10.7. As condições de acondicionamento e transporte dos produtos
devem ser conforme determina a Legislação vigente, podendo, os
produtos serem devolvidos sem quaisquer ônus ao município, caso as
exigências não sejam atendidas.
10.8. O recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão
condicionados ao enquadramento nas especificações do objeto,
descritas no anexo I, e será observado no que couber, as disposições
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
11. DAS PENALIDADES
11.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será
descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das
responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas
corrigíveis;
II) multa de 1% (um por cento) por dia, pelo atraso injustificado no
fornecimento, sobre o valor da contratação em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo
não fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços, calculada
sobre o valor remanescente da presente;
IV) multa de 1% (um por cento) por dia, pelo descumprimento de
qualquer cláusula ou obrigação prevista neste Edital e não
discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em
descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet,
fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Juína-MT, pelo prazo de até
02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 10º (décimo) dia de inadimplência, a Administração terá
direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua
conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do
objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do
transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos
casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos
procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata
rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades
cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá
contratar o remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro
no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de
classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela
licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para prestação dos
serviços ora contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo
administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento
Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores
devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior
ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante,
ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de
valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a
importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de
10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do
comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade,
sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder,
cumulativamente, a 10%(dez por cento) do valor da contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.
XV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá
ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for
o caso, será cobrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a
aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição
de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, com suas alterações.
XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício
do direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada,
assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação e
posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
XVIII) As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.2. A Administração poderá ainda, garantida a prévia defesa da
licitante vencedora, que deverá ser apresentada no prazo de 1%

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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12.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos,
principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da
habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão farão
parte desta Ata de Registro de Preços.
12.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições
constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º
142/2010 e da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas
aplicáveis a espécie.
12.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de
Preços.
b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente
registro para qualquer operação financeira.
12.3. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública
poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência,
desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização deste
Departamento.
12.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento à outra entidade ou órgão,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
12.5. As aquisições adicionais de que trata o subitem 15.3 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com
recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder
Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias constantes do exercício 2014/2015.
14. DO FORO
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente
Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de
Juína/MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi
lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada
conforme, é assinada em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, pelos
signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas,
tendo sido arquivada um via no Departamento de Licitação.
Juína- MT, 09de setembro de 2014 .
Município de Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
Dageal-comercio de Material de Escritorio LTDA-ME
CNPJ. 07.245.458/0001-50
DAIANE CARLA TOMAZELLIMINSKI
Representante Legal
Testemunhas:
Jose Carlos Divino
CPF. Nº 005.198.431-85
Valdoir Antonio Pezzini
CPF. Nº771.046.411-49

Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de
Identidade n.º 2003502-0-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º
340.434.891-53, residente e domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º
451, Centro, na cidade de Juína-MT, doravante denominado
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa PAPELARIA
& INFORMATICA CENTRUS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ. sob
o nº 00.539.955/0001-11, com sede àRua Desembargador Trigo de
Loureiro,508 Bairro Consil CEP. 78.048-455 em Cuiabá-MT, neste
ato, representada pelo Sra. Silvana Rodrigues Moreira da Silva,
portador da Cédula de identidade RG. 900.581-1 - SSP/MT,inscrito
no CPF/MF sob o nº 592.948.251-91, residente e domiciliado na Rua
Trigo de Loureiro, 508 Bairro Miguel Sutil –em Cuiabá -MT,
denominada
simplesmente
FORNECEDOR
REGISTRADO,
resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Decretos Municipais nºs, 488/2006, e 369/2014, e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do
município de Juína, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, e ainda mediante as
cláusulas e condições seguintes.
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO
GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do
PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 011/2014 e seus
Anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se,
ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura.
4. DO PREÇO
4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores
detentores da Ata serão publicados no Diário oficial dos Municípios e
divulgados em meio eletrônico: www.juina.mt.gov.br.
4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em
decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado,
cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados
para negociar o novo valor.
4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços,
o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso
assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais
fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os
preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas
federais aplicáveis à espécie, respeitando o termo de referencia do
edital.
4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor
detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão
Gerenciador à época da abertura da proposta, bem como eventuais
descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se
houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.
5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos
necessários ao controle e administração da presente Ata.
5.2. DOS PREÇOS REGISTRADOS POR ITEM:

Publicado por:
Rosimeire Oliveira Brindarolli
Código Identificador:5E82BB95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 198/2014
PREGÃO: Nº 011/2014 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO,
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Travessa Emmanuel,
nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, neste ato representado pelo
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LOTE: 000001 ADJUDICADO
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
PINCEL 08 POL - 1ª LINHA
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
UNIDADE
TIGRE
95
LOTE: 000002 ADJUDICADO
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
PINCEL 12 POL - 1ª LINHA
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
UNIDADE
TIGRE
95
LOTE: 000005 ADJUDICADO
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
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394,25

PREÇO
4,15

VALOR
394,25
498,75

PREÇO
5,25

VALOR
498,75
2.580
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1
FITA CREPE 16MMX50M
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
UNIDADE
ADELBRAS
516
5
LOTE: 000007 ADJUDICADO
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
REGUA TRANSPARENTE 30 CM - UN
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
UNIDADE
WALEU
596
0,48
LOTE: 000008 ADJUDICADO
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
BOBINA PARA CALCULADORA 1V 57X30 - UN
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
UNIDADE
MAXPRINT
253
1,12
LOTE: 000010 ADJUDICADO
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
ISOPOR 10MM - UN
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
UNIDADE
STYROFORM
260
2,2
LOTE: 000011 ADJUDICADO
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
LIVRO ATA 50 FLS - UN
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
UNIDADE
FORONI
248
5,4
LOTE: 000012 ADJUDICADO
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
LIVRO CONTA CORRENTE 100FLS - UN

VALOR
2.580
286,08

VALOR
286,08
283,36

VALOR
283,36
572

VALOR
572
1.339,2

VALOR
1.339,2
402,9

UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
FORONI
34
11,85
402,9
LOTE: 000013 ADJUDICADO
41,7
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
PAPEL ALMACO COM PAUTA - UN
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
CREDEAL
834
0,05
41,7
LOTE: 000015 ADJUDICADO
4.814,4
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICA, VERTICAL OU
HORIZONTAL, COM MOLDURA FLIP (ABERTURA FRONTAL)EM
1
ALUMINIO ADONIZADO NATURAL FOSCO, 0,90 X 1,20 M - MODELO
PRO INFANCIA
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
GUEDES
59
81,6
4.814,4
LOTE: 000018 ADJUDICADO
666
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
JOGO DE DAMA - UN
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
JOTT PLAY
37
18
666
LOTE: 000020 ADJUDICADO
510
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
JOGO DE UNO-TIPO BARALHO DE PAPEL-108 CARTAS
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
UNO FAST
34
15
510
LOTE: 000021 ADJUDICADO
984
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
JOGO DE DOMINO FIGURAS E PALAVRAS- PAPEL TIPO CARTAO
1
MATERIAL RESISTENTE
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
JOTT PLAY
41
24
984
LOTE: 000022 ADJUDICADO
1.462
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
JOGO PEGA VARETA GIGANTE EM PROLIPOPILENO ATOXICO, C/30
1
VARETAS E 40 CM E 8MM EMBALAGEM PLASTICA
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
UNIDADE
JOTT PLAY
34
LOTE: 000027 ADJUDICADO
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
PRANCHETA ACRILICA TAMANHO A-4
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
UNIDADE
WALEU
286
LOTE: 000028 ADJUDICADO
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
PASTA AZ ESTREITA
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
UNIDADE
POLYCART
381
LOTE: 000029 ADJUDICADO

PREÇO
43

VALOR
1.462
3.117,4

PREÇO
10,9

VALOR
3.117,4
3.581,4

PREÇO
9,4

VALOR
3.581,4
809,19
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MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
SUPORTE PARA FITA DUREX
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
BRW
81
9,99
809,19
LOTE: 000030 ADJUDICADO
1.892
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
PISTOLA P/ COLA QUENTE 40 W BIVOLT
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
CLASSE
86
22
1.892
LOTE: 000031 ADJUDICADO
3.732,3
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
ARQUIVO AZ LOMBO ESTREITO, TIPO OFÍCIO, PAPELÃO
PRENSADO, NA COR PRETA, MEDINDO 350 MM DE COMPRIMENTO
X 280 MM DE LARGURA, COM LOMBADA DE 50 MM DE LARGURA,
COM BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO
1
COM ETIQUETA INCLUSA, COM FERRAGEM TIPO ALAVANCA E
COMPRESSOR EM METAL CROMADO, NÃO OXIDÁVEL, COM
ORIFÍCIO REDONDO NA LOMBADA, COM PONTEIRAS METÁLICAS
NA PARTE INFERIOR DA PASTA
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
POLYCART
377
9,9
3.732,3
LOTE: 000033 ADJUDICADO
2249,6
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
CADERNO CAPA DURA (LIVRO ATA) COM FOLHAS NUMERADAS C/
1
50 FLS; CAPA/CONTRA CAPA NA COR PRETA EM PAPELÃO 700 GRS,
PLASTIFICADO
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
FORONI
304
7,4
2.249,6
LOTE: 000034 ADJUDICADO
3.035,36
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE METAL 23/10 – NIQUELADO, FIO
1
REFORÇADO E AFIADO, CX COM 5000 GRAMPOS.
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
ACC
311
9,76
3.035,36
LOTE: 000035 ADJUDICADO
3.960
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
PASTA CATÁLOGO COM ENVELOPES PLÁSTICOS; FORMATO OFICIO
1
PRETA COM 50 ENVELOPES
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
PLASTPARK
330
12
3.960
LOTE: 000036 ADJUDICADO
6.608
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
PASTA CATÁLOGO COM ENVELOPES PLÁSTICOS; FORMATO OFÍCIO
1
PRETA COM 100 ENVELOPES
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
PLASTPARK
236
28
6.608
LOTE: 000038 ADJUDICADO
1.956
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
TINTA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO AUTOMÁTICO E
ALMOFADA COMUM, COR INTENSA AZUL, FRASCO DE 40 ML COM
1
BICO APLICADOR – COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, CORANTES,
SOLVENTES E ADITIVOS
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
JAPAN
326
6
1.956
LOTE: 000039 ADJUDICADO
1.836
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
TINTA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO AUTOMÁTICO E
ALMOFADA COMUM, COR INTENSA VERMELHA, FRASCO DE 40 ML
1
COM BICO APLICADOR – COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA,
CORANTES, SOLVENTES E ADITIVOS
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
JAPAN
306
6
1.836
LOTE: 000040 ADJUDICADO
2.004
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
TINTA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO AUTOMÁTICO E
ALMOFADA COMUM; COR INTENSA PRETA, FRASCO DE 40 ML COM
1
BICO APLICADOR – COMPOSIÇÃO À BASE D'ÁGUA, CORANTES,
SOLVENTES E ADITIVOS
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
JAPAN
334
6
2.004
LOTE: 000050 ADJUDICADO
325,5
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
LIVROS INFANTIS DIVERSOS
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
AVENIDA
210
1,55
325,5
LOTE: 000054 ADJUDICADO
4.590,1
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
CALCULADORA 12 DIGITOS (PILHA OU BATERIA) - UN
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
ADECK
233
19,7
4.590,1
LOTE: 000055 ADJUDICADO
2.275
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MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
PAPEL SULFITE A4 AMARELO - RESMA COM 100 FLS
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
REPORT
500
4,55
2.275
LOTE: 000056 ADJUDICADO
2.275
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
PAPEL SULFITE A4 AZUL - RESMA COM 100 FLS
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
REPORT
500
4,55
2.275
LOTE: 000057 ADJUDICADO
2.275
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
PAPEL SULFITE A4 VERDE - RESMA COM 100 FLS
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
REPORT
500
4,55
2.275
LOTE: 000058 ADJUDICADO
2.275
MAT. EXPEDIENTE
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1
PAPEL SULFITE A4 ROSA - RESMA COM 100 FLS
UNIDADE
MARCA / MODELO QUANTIDADE
PREÇO
VALOR
UNIDADE
REPORT
500
4,55
2.275
VALOR TOTAL R$ 63.631,49 (Sessenta e três mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove
centavos).

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se
tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) houver razões de interesse público.
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados
o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do
Órgão Gerenciador.
6.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de
preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a
perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força
maior devidamente comprovados.
7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet
www.juina.mt.gov.br
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
8.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços:
8.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informações
necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das
obrigações contraídas;
8.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em
especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, à
exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de
aplicação de sanções;
8.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas
na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
8.1.5. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais
vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos
preços praticados pelo mercado;
8.1.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações
dos preços registrados e a aplicação de penalidades por
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
8.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela
Fornecedora Registrada;
8.1.8. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou
reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e
perfeita execução dos serviços.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
9.1. São obrigações do fornecedor registrado:
9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias
corridos, contados da sua notificação;
9.1.2. Manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as
condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de
Registro de preços;
9.1.3. Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na
execução do objeto da Ata de registro de preços;
9.1.4. Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar
reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de
registro de preços;
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9.1.5. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata
de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão
Gerenciador.
9.1.6. Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o
consentimento prévio do órgão gerenciador, o qual, caso haja, será
dado por escrito.
9.1.7. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos
riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe
cabem na execução do objeto deste edital;
9.1.8. Retirar as Requisições solicitadas referentes ao objeto do
presente Pregão no Município de Juína/MT, Departamento de
Compras, situado na Travessa Emmanuel, 605, Centro, Juína/MT.
9.1.9. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste edital, nos
limites fixados no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;
9.1.10. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e
garantias constantes nos Anexos I deste Edital;
9.1.11. A contratada para a execução do objeto estará obrigada
satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no
Edital;
9.1.12. Credenciar junto ao Município de Juína/MT funcionário(s) que
atenderá(ão) às solicitações dos produtos objeto deste pregão,
disponibilizando ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros
meios de contato para atender às requisições;
9.1.13. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas
no preço proposto, todas as despesas com materiais, insumos, mão-deobra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos
sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita entrega
dos produtos pelo FORNECEDOR REGISTRADO.
9.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de
omissões ou erros na elaboração da estimativa de custos;
9.1.15. Efetuar a entrega dos produtos, objeto deste Pregão,
responsabilizando-se com exclusividade por todas as despesas
relativas à entrega, de acordo com a especificação e demais condições
estipuladas neste Edital e na Requisição
9.1.16. Entregar em até 5 (cinco) dias após a emissão da OC, os
produtos solicitados, nas quantidades estipuladas na OC – Ordem de
Compra, no local indicado na mesma, sempre acompanhados da Nota
Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao
discriminado na OC.
9.1.17. Comunicar à Secretaria requisitante dos produtos,
imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que
impossibilite o seu cumprimento.
9.1.18. A contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte
apropriado dos produtos, assumindo a responsabilidade pelos
encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação.
9.1.19. A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos licitados
comprometendo-se a substituí-los, caso não atendam o padrão de
qualidade exigido ou apresentem defeito de fabricação;
9.1.20. No ato da entrega os materiais serão analisados em sua
totalidade, sendo que aquele(s) que não satisfizer(em) à especificação
exigida sera(ão) devolvido(s), à contratada;
9.1.20.1. Na ocorrência do item anterior, a contratada deverá substituir
as suas expensas, no todo o(s) produto(s) em que se verifiquem danos
em decorrência do transporte, não atender as especificações ou, se for
o caso, não estiver em conformidade com as amostras
apresentadas(quando houver), no prazo de 48(Quarenta e oito)horas,
contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
9.1.21. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou
prepostos causarem ao patrimônio do contratante ou a terceiros, em
virtude de ação ou omissão, culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o
ônus decorrente;
9.1.22. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo
Gestor da Ata de Registro de Preços, que deverá ter suas solicitações
atendidas imediatamente;
9.1.23. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta
ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa
ou dolo na execução do fornecimento do objeto desta licitação, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização realizada
pelo setor competente.
9.1.24. Credenciar junto ao Município de Juína/MT funcionário(s) que
atenderá(ão) às solicitações dos produtos objeto deste pregão,
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disponibilizando ao setor competente, telefones, fax, e-mail e outros
meios de contato para atender às requisições;
9.1.25. Cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e
seus anexos.
10 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS
10.1. A entrega dos produtos deverão ser feitas em todas a unidades
do Município de Juína-MT, a partir do recebimento da requisição no
prazo máximo de 5 (Cinco) dias após a emissão da mesma, deverão
ser separados e embalados conforme as necessidades da unidade
requisitante.
10.2. A entrega dos produtos será de forma parcelada, de acordo com
as necessidades das Secretarias interessadas, mediante apresentação
da Requisição, emitida pelo setor de Compras.
10.3. Os Produtos solicitados deverão ser entregues pela empresa
vencedora, sempre acompanhados de cópia da Requisição e quando o
local for fora do perímetro urbano, no Almoxarifado Central do
Município, localizado à Travessa Emmanuel, 605, Centro, ou outro
local determinado pela Administração, na presença de servidores
devidamente autorizados, em conformidade com § 8°, do artigo 15, da
Lei 8.666/93, em dia e horário comercial, onde a mesma terá o prazo
de até 03 (três) dias para aceitar o mesmo.
10.4. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais solicitados
ficará a cargo do servidor responsável pelo Departamento de
Almoxarifado, ou outro servidor designado pela Administração
Municipal, que deverá proceder à avaliação de desempenho e atesto
da nota fiscal.
10.5. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por mútuo acordo
entre as partes, para cumprimento do objeto licitado.
10.6. Os produtos dispensáveis da apresentação de amostras(quando
houver), deverão ser entregues conforme especificações e disposições
contidas no Anexo I do Edital e serão avaliados no ato de cada entrega
efetuada pela empresa, através de servidor responsável designado para
esse fim.
10.7. As condições de acondicionamento e transporte dos produtos
devem ser conforme determina a Legislação vigente, podendo, os
produtos serem devolvidos sem quaisquer ônus ao município, caso as
exigências não sejam atendidas.
10.8. O recebimento e a aceitação do objeto deste pregão, estão
condicionados ao enquadramento nas especificações do objeto,
descritas no anexo I, e será observado no que couber, as disposições
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
11. DAS PENALIDADES
11.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será
descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 10º (décimo) dia de inadimplência, a Administração terá
direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua
conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de
interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do
objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do
transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos
casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos
procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata
rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades
cabíveis;
IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá
contratar o remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro
no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de
classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela
licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para prestação dos
serviços ora contratados;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo
administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento
Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores
devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior
ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante,
ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de
valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a
importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de
10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do
comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade,
sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;
XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder,
cumulativamente, a 10%(dez por cento) do valor da contratação;
XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.
XV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá
ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for
o caso, será cobrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a
aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição
de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, com suas alterações.
XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício
do direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada,
assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação e
posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
XVIII) As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.2. A Administração poderá ainda, garantida a prévia defesa da
licitante vencedora, que deverá ser apresentada no prazo de 1%
(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das
responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas
corrigíveis;
II) multa de 1% (um por cento) por dia, pelo atraso injustificado no
fornecimento, sobre o valor da contratação em atraso;
III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo
não fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços, calculada
sobre o valor remanescente da presente;
IV) multa de 1% (um por cento) por dia, pelo descumprimento de
qualquer cláusula ou obrigação prevista neste Edital e não
discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em
descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet,
fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Juína-MT, pelo prazo de até
02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública enquanto

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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12.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos,
principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da
habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão farão
parte desta Ata de Registro de Preços.
12.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições
constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º
142/2010 e da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas
aplicáveis a espécie.
12.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de
Preços.
b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente
registro para qualquer operação financeira.
12.3. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública
poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência,
desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização deste
Departamento.

www.amm.org.br

123

Mato Grosso , 10 de Setembro de 2014 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO IX | Nº 2055
12.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento à outra entidade ou órgão,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
12.5. As aquisições adicionais de que trata o subitem 15.3 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com
recursos do Tesouro Municipal, consignados no Orçamento do Poder
Executivo, cuja programação é a seguinte:
Dotações Orçamentárias constantes do exercício 2014/2015.
14. DO FORO
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente
Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de
Juína/MT.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi
lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada
conforme, é assinada em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, pelos
signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas,
tendo sido arquivada um via no Departamento de Licitação.
Juína- MT, 09 de Setembro de 2014 .
Município de Juína-MT
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal
Papelaria & Informatica Centrus LTDA-EPP
CNPJ. 00.539.955/0001-11
SILVANA RODRIGUES MOREIRA DA SILVA
Representante Legal
Testemunhas:
Jose Carlos Divino
CPF. Nº 005.198.431-85
Valdoir Antonio Pezzini
CPF. Nº771.046.411-49
Publicado por:
Rosimeire Oliveira Brindarolli
Código Identificador:03148239
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE
PORTARIA N.º 211/2014
“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIODOENÇA da servidora ALINE RODRIGUES
ARDENGHI.”
A Sra. ANDRESSA LUCIANA FRIZZO Diretora Executiva do
PREVILUCAS - Instituto Municipal de Previdência Social dos
Servidores de LUCAS DO RIO VERDE, Estado de MT, no uso de
suas atribuições legais e nos termos do Art. 17, da Lei Municipal nº.
2134 de 25 de Junho de 2013, que rege a previdência municipal,
resolve:
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra.
ALINE RODRIGUES ARDENGHI, efetiva no cargo de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAUDE, lotada na SECRETARIA MUN.
DE SAÚDE, com vencimentos integrais, a partir de 13 de
SETEMBRO de 2014 e término em 28 de SETEMBRO de 2014,
conforme processo administrativo do PREVILUCAS, n.º
2014.05.02665P.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 13/09/2014, revogadas
as disposições em contrário.
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Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.
LUCAS DO RIO VERDE - MT, 09/09/2014.
ANDRESSA LUCIANA FRIZZO
Diretora Executiva do PREVILUCAS
Publicado por:
Roberta Oliveira da Silva
Código Identificador:0AB6498D
PREFEITURA MUNICIPAL
PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 083/2014
Que fazem de um lado MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE MT, entidade Jurídica de Direito Público com sede à Av. América do
Sul, 2500-S, Parque dos Buritis em Lucas do Rio Verde – MT, CNPJ
24.772.246/0001-40, representada neste ato por seu titular, Prefeito
Municipal em Exercício MIGUEL VAZ RIBEIRO, brasileiro,
casado, residente e domicilio nesta cidade, adiante denominado
simplesmente de MUNICÍPIO e de outro lado o/a Sr(a) MARIA
VAZ GAMBA, brasileiro (a), Divorciado (a), portador (a) do CPF nº
251.395.179-49 e RG nº 12/R903911 SSP/SC, residente e
domiciliado (a) na Rua Pequizeiro, N° 3148-S, Bairro Cerrado, nesta
cidade de Lucas do Rio Verde, adiante denominado simplesmente
CONTRATADO(A), tem como justo e contratado o presente
instrumento de Aditivo de Contrato de Serviço Temporário, que regerse-á pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Este aditivo altera a Cláusula 3ª do
Contrato Administrativo de Serviço Temporário Por Prazo
Determinado nº 083/2014 que fazem entre si o MUNICÍPIO e o(a)
ora CONTRATADO(A), prorrogando o prazo de vigência do
contrato de 11/09/2014 a 16/12/2014, conforme dispõe a Lei
Municipal 1115/2004 e Lei Municipal nº 1816/2010 e Decreto nº
2040/2010.
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais
cláusulas e condições do Instrumento de Contrato Administrativo de
Serviço Temporário nº 083/2014.
E por estarem as partes em pleno acordo, em tudo que se encontra
disposto neste instrumento de Aditivo de Contrato Administrativo de
Serviço Temporário, assinam-no na presença de duas testemunhas
abaixo arroladas, em 3 (três) vias de igual forma e teor, para as
normas, fins e efeitos.
Lucas do Rio Verde - MT, 09 de Setembro de 2014.
Município de Lucas do Rio Verde
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal em Exercício
MARIA VAZ GAMBA
Professor (a) de Pedagogia - 30 Horas
Contratado(a)
SOLIMARA LIGIA MOURA
Secretária Planejamento, Gestão Orçamento
ELAINE BENETTI LOVATEL
Secretária de Educação
Testemunhas:
1- ___________
CPF:
2 - _________
CPF:
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:F703BEB9
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PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO N.º 129/2014
A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, através do Sr.
Prefeito Municipal em Exercício Miguel Vaz Ribeiro, NOMEIA o(a)
concursado(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) no Concurso
Público 01/2013, e CONVOCA para comparecer no prazo máximo
de 10 (dez ) dias úteis, a contar da publicação desta no Jornal oficial
do Município, na Sede da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio
Verde, situada a Av. América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis,
para apresentar documentos, habilitações exigidas e tomar posse de
seu respectivo cargo.
Cargo: AJUDANTE ADMINISTRATIVO
CLASSIFICAÇÃO
32°

CANDIDATO
JULIO DARCIO FELIZARDO FRANCO
THUANY PRISCILA ZUANAZZI
JULIANA TIRLONI PINTO
ADALBERTO COELHO FERNANDES
WELDER SEAN MARQUES MACIEL
JEAN VOLNEI ANTON

Cargo: MECÂNICO MONTADOR
CLASSIFICAÇÃO
03°

CANDIDATO
OTONIEL ROSA DOS SANTOS

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 40 HORAS
CLASSIFICAÇÃO
09°

PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO –
AGOSTO/2014

CANDIDATO
SAMARA KALLINE SANTOS DE SOUSA

Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO
CLASSIFICAÇÃO
10°
11°
12°
13°
14°
15°

Contrato nº 127/2014
Contratante: Município de Lucas do Rio Verde
Contratado: Marcelle Santos Guimarães
Objeto: executar serviço na função de Psicologo(a) – 40 Horas na
Secretaria Municipal de Cidadania e Habitação
Valor: R$ 4003,58 (Quatro mil e três reais e cinquenta e oito
centavos)
Prazo: 13/08/2014 até 13/08/2015.
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:9D04D25C

CANDIDATO
MESSILENITA DE ALBUQUERQUE DA SILVA

O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência do(a)
candidato(a) convocado(a) podendo a Prefeitura Municipal de Lucas
do Rio Verde, convocar o(s) imediatamente posterior(es), obedecendo
a ordem de classificação.

Contrato nº 128/2014
Contratante: Município de Lucas do Rio Verde
Contratado: Luciano da Paixão
Objeto: executar serviço na função de Professor(a) de Educação Física
– 40 Horas na Secretaria Municipal de Educação
Valor: R$ 3087,09 (Três mil e oitenta e sete reais e nove centavos).
Prazo: 01/08/2014 até 16/12/2014
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:465B677E
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO –
AGOSTO/2014
Contrato nº 129/2014
Contratante: Município de Lucas do Rio Verde
Contratado: Georgia Cordeiro dos Santos
Objeto: executar serviço na função de Professor(a) de Pedagogia – 30
Horas na Secretaria Municipal de Educação
Valor: R$ 2314,58 (Dois mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e
oito centavos).
Prazo: 15/08/2014 até 16/12/2014
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:8DCA0030

Lucas do Rio Verde – MT, 08 de Setembro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO –
AGOSTO/2014

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal em Exercício
SOLIMARA LIGIA MOURA
Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:BF223CF2
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO –
AGOSTO/2014
Contrato nº 126/2014
Contratante: Município de Lucas do Rio Verde
Contratado: Miriane Rogelia Campos Lesmo
Objeto: executar serviço na função de Orientador(a) de Atividade
Física – 40 Horas na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Valor: R$ 2372,27 (Dois mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e
sete centavos).
Prazo: 11/08/2014 até 11/08/2015
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:5BE67FEF
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO –
AGOSTO/2014
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Contrato nº 130/2014
Contratante: Município de Lucas do Rio Verde
Contratado: Roseli de Fatima Ferreira Purquerio
Objeto: executar serviço na função de Professor(a) de Pedagogia – 30
Horas na Secretaria Municipal de Educação
Valor: R$ 2314,58 (Dois mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e
oito centavos).
Prazo: 25/08/2014 até 16/12/2014
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:0B4D2152
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO –
AGOSTO/2014
Contrato nº 131/2014
Contratante: Município de Lucas do Rio Verde
Contratado: Mario Renato Vasconcelos de Araujo
Objeto: executar serviço na função de Orientador(a) de Atividade
Física – 40 Horas na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Valor: R$ 2372,27 (Dois mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e
sete centavos).
Prazo: 25/08/2014 até 25/08/2015
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Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:4250F25D
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO –
AGOSTO/2014
Contrato nº 132/2014
Contratante: Município de Lucas do Rio Verde
Contratado: Djeyse Regina Gallas
Objeto: executar serviço na função de Orientador(a) de Atividade
Física – 40 Horas na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Valor: R$ 2372,27 (Dois mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e
sete centavos).
Prazo: 27/08/2014 até 27/08/2015
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:701EB4DF
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO –
AGOSTO/2014
Contrato nº 133/2014
Contratante: Município de Lucas do Rio Verde
Contratado: Altemar Bezerra da Silva
Objeto: executar serviço na função de Instrutor(a) Instrumentista
(Violão) na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Valor: R$ 1595,70 (Hum mil quinhentos e noventa e cinco reais e
setenta centavos).
Prazo: 02/09/2014 até 02/09/2015
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:D1C5A4CF
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO –
AGOSTO/2014
Contrato nº 134/2014
Contratante: Município de Lucas do Rio Verde
Contratado: Monica Elaine de Oliveira Santos
Objeto: executar serviço na função de Professor(a) de Pedagogia – 30
Horas na Secretaria Municipal de Educação
Valor: R$ 2652,50 (Dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais, com
cinquenta centavos).
Prazo: 02/09/2014 até 16/12/2014
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:755C7388
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO –
AGOSTO/2014
Contrato nº 135/2014
Contratante: Município de Lucas do Rio Verde
Contratado: Edineia Lopes Miranda Toffoli
Objeto: executar serviço na função de Professor(a) de Pedagogia – 30
Horas na Secretaria Municipal de Educação
Valor: R$ 2652,50 (Dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais, com
cinquenta centavos).
Prazo: 09/09/2014 até 16/11/2014
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:2293E36E
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO –
AGOSTO/2014
Contrato nº 136/2014
Contratante: Município de Lucas do Rio Verde
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Contratado: Vanessa Furlan Veloso
Objeto: executar serviço na função de Professor(a) de Pedagogia – 30
Horas na Secretaria Municipal de Educação
Valor: R$ 2652,50 (Dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais, com
cinquenta centavos).
Prazo: 09/09/2014 até 16/12/2014
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:E402E83C
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO –
AGOSTO/2014
Contrato nº 137/2014
Contratante: Município de Lucas do Rio Verde
Contratado: Linei do Nascimento
Objeto: executar serviço na função de Professor(a) de Pedagogia – 30
Horas na Secretaria Municipal de Educação
Valor: R$ 2652,50 (Dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais, com
cinquenta centavos).
Prazo: 09/09/2014 até 16/12/2014
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:C23FEC9A
PREFEITURA MUNICIPAL
2ª RETIFICAÇÃO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº
035/2014 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2014
O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, através de sua
Pregoeira e Equipe de Apoio,torna público as seguintes retificações
no Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2014 que trata Registro de
Preços para aquisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI,
para uso dos servidores do Município de Lucas do Rio Verde-MT.
Fica alterado no Edital: Anexo I (Termo de Referência).
Em razão das alterações mencionadas altera-se a data da abertura do
presente certame, da seguinte forma:
Realização: Por meio do site www.bll.org.br.
Data de Início para o recebimento das propostas: das 09:00 horas
do dia 25/08/2014 até as 17:00 horas do dia 22/09/2014 (horário de
Brasília).
Data e horário de início da sessão: Dia 23/09/2014 as 08:30 horas
(horário de Brasília).
Data e horário de início da disputa: Dia 23/09/2014 as 09:00 horas
(horário de Brasília).
Edital Completo: Afixado no endereço acima e na Internet, site
www.lucasdorioverde.mt.gov.br.
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 ( com alterações
da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde MT, 09 de setembro de 2014.
SIRLEI AMARO DA SILVA
Pregoeira
Publicado por:
Sirlei Amaro da Silva
Código Identificador:88CA07E5
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT
Objeto: Pregão Eletrónico com Registro de Preço para contratação de
empresa para o fornecimento de medicamentos para atender as
necessidades das unidades de Saúde Municipal de Lucas do Rio Verde
– MT.
Realização: Por meio do site www.bll.org.br.
Data de Inicio para o recebimento das propostas: das 09:00 horas
do dia 11/09/2014 até as 17:00 horas do dia 23/09/2014 ( horário
de Brasília)
Data e horário de inicio da sessão: Dia 24/09/2014 as 09:00 horas
(horário de Brasília)
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Data e horário de inicio da disputa: Dia 24/09/2014 as 10:00 horas
(horário de Brasília)
Edital Completo: Afixado no endereço Avenida América do Sul, Nº
2500 S, Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT.CEP: 78455-000
–
Fone:
65
3549
8300,e
na
Internet,
site
www.lucasdorioverde.mt.gov.br e site www.bll.org.br.
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 e Decreto Federal
5.450/05.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PORTARIA PREV N° 046/2014
“Dispõe sobre o termino do Beneficio de pensão do
servidor Bohdan Baranhuk Solage em favor de
Augusto Lobato Baranhuk em virtude de atingir a
maioridade civil ”

Lucas do Rio Verde MT, 09 de setembro de 2014.
SIRLEI AMARO DA SILVA
Pregoeira
Publicado por:
Sirlei Amaro da Silva
Código Identificador:28DBA4BF
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2014
O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, C.N.P.J.
nº 01.377.043/0001-53, localizado na Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade
Nova, por meio de sua comissão de Pregão, designada pela Portaria nº
064/2014, torna público para conhecimento de quem possa interessar
o resultado do Pregão Eletrônico 015/2014, Futura e eventual
contratação de empresa para fornecimento de cadeiras e poltronas
para o SAAE do município de Lucas do Rio Verde – MT.
Data: 29/08/2014.
Resultado: A empresa DAL MASO E DAL MASO LTDA, CNPJ
11.244.512/0001-10, vencedora dos itens 01 e 02, com o valor total
de R$ 13.760,00 (Treze mil, setecentos e sessenta reais).
Lucas do Rio Verde MT, 08 de Setembro de 2014.

O Diretor Executivo do PREVILANDIA - Fundo Municipal de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Marcelândia, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o art. 30 e Art. 33 da Lei Municipal 805/2012 de 17 de
setembro de 2012, que rege a Previdência Social.
Resolve,
Art. 1° - Extinguir o Beneficio de Pensão por morte do ex servidor
Bohdan Baranhuk Solage em favor do filho Augusto Lobato
Baranhuk, por motivo de ter atingido a maioridade civil, em
05.09.2014,conforme processo Previlandia n° 2004.07.0002, e
portaria de concessão n° 04/2005.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogados as disposições em contrário.
Registre,
Publique – se e
Cumpra – se.
Marcelândia - MT, 05 de setembro de 2014.
NIVALDO APARECIDO MOREIRA
Diretor Executivo do Previlândia.
Publicado por:
Marli Teresinha Teixeira
Código Identificador:B14F4DFE

SÔNIA ALVES DUARTE BUENO
Pregoeira
Publicado por:
Sonia Alves Duarte Bueno
Código Identificador:BC99EADA
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
EDITAL DE NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO N.º 08/2014
O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde
– MT, através do Sr. Diretor Juliano Hendrigo Bordoni Manzeppi,
NOMEIA
o(a)
concursado(a)
abaixo
relacionados(as),
classificados(as) no Concurso Publico 02/2011, e CONVOCA para
comparecer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis , a contar da
publicação desta no Jornal oficial do Município, na Sede do SAAE
Lucas do Rio Verde, situada a Av. América do Sul, n.º 2500 S –
Parque dos Buritis, para apresentarem documentos, habilitações
exigidas e tomar posse de seu respectivo cargo.
Cargo: MOTORISTA DE CAMINHÃO
16°

RAFAEL FORTUNATO RODRIGUES NETO

O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência
dos(as) candidatos(as) convocados(as) podendo o SAAE - Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde, convocar o(s)
imediatamente posterior(es), obedecendo a ordem de classificação.
Lucas do Rio Verde – MT, 09 de Setembro de 2014.
JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI
Diretor do SAAE
Publicado por:
Bruna Pelissari
Código Identificador:551AE682

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE EDITAIS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Secretaria
Municipal de Finanças, comunica a todos os interessados que
estão disponíveis na íntegra, no site oficial do município
(www.matupa.mt.gov.br) e no Portal da Transparência, os Editais
nº 001/2014, nº 002/2014, nº 003/2014, nº 004/2014, nº 005/2014, nº
006/2014, nº 007/2014 e o nº 008/2014, para a cobrança da
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, demonstrando os custos da
obra, bem como, da valorização dos imóveis beneficiados com os
melhoramentos, com fins de lançamento e cobrança da
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, relativa às obras de
drenagem, pavimentação asfáltica e construção de meio-fio, nos
Bairros ZH3-001, ZC1-001, ZC1-002, ZC1-003, Cidade Alta, ZRI001, ZI-001, ZI-002 e ZI-003.
FICAM CONVOCADOS, os proprietários ou representantes
legais dos imóveis beneficiados elencados acima, para
participarem da Audiência Pública a realizar-se no dia 12 de
Setembro de 2014, às 15:00hs, no Plenário da Câmara Municipal
de Matupá, sito a Rua 2, nº 336, Bairro ZC1-001.
Maiores informações, na sede da Prefeitura Municipal, no
Departamento de Tributação, localizado na Av. Hermínio Ometto,
101, ZE-022, fone: (66) 3595-3100.
Matupá/MT, 09 de Setembro de 2014.
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

www.amm.org.br

127

Mato Grosso , 10 de Setembro de 2014 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO IX | Nº 2055
Publicado por:
Alexsandra Tosta Batista
Código Identificador:4A1EAF9A
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 028/2014
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão
Permanente de Licitação comunica a todos os interessados que
realizará no próximo dia 29 DE SETEMBRO DE 2014 às
14h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE
PREÇO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA,
COM
COMPROVADA
CAPACIDADE
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA OBRA
DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS
DOS BAIRROS ZR-001 E ZI-001 DO MUNICIPIO DE
MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital nº.
115/2014,
que
esta
disponível
no
site
www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelos
e-mails
atendimento@matupa.mt.gov.br
e
licita@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal
localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 35953100 das 07h00min às 11h00min.
Matupá – MT, 10 de Setembro de 2014.
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Publicado por:
Alexsandra Tosta Batista
Código Identificador:2BFC4A33
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D´OESTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E
COORDENAÇÃO GERAL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO Nº 113/2014, firmado
entre o Município e a Sra. ALESSANDRA DOBELIN DA SILVA.
OBJETO: Prestação de serviços inerentes às funções do cargo de
PROFESSOR DA AREA DE PEDAGOGIA, no Centro
Educacional no Centro Educacional “Vereador Edson Athier Almeida
Tamandaré”, com lotação na secretaria de Educação, em substituição
a professora VILMA PEREIRA GONÇALVES que se encontra de
Licença Prêmio conforme requerimento nº 3188/2014 e Pta nº
294/2014. Carga Horária 40 horas. Prazo: 01/09/2014 a 10/12/2014.
Valor global: R$ 7.708,30. Data da Assinatura: 01/09/2014.
Publicado por:
Rodrigo Donizete Terradas
Código Identificador:C588C923
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE
MIRASSOL D OESTE - SAEMI
EDITAL DE PREGÃO N° 05/2014
SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D
OESTE – SAEMI.
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO N°05/2014
“registro de preços” Tipo de Licitação: Menor Preço LOTE.
MODALIDADE:
”REGISTRO DE PREÇOS” OBJETO:
EVENTUAL
CONTRATAÇÃO
DE
CLÍNICA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
LABORATORIAIS ÁGUA. No dia 19/09/2014 ATE AS 14:00
HORAS (HORÁRIO DE MATO GROSSO). LOCAL AUDIENCIA
PÚBLICA: NA SALA DE LICITAÇÕES NA SEDE DO SAEMI.
SOLICITAÇÃO DO EDITAL: saemi_mirassol@hotmail.com.
INFORMAÇÕES: DEPART. ADM DO SAEMI, sito á Rua Ricardo
Druzian Galo, n° 161, Bairro: Mirassol II, FONE: (65) 3241-2178.
Mirassol D’ Oeste - MT, 09 de Setembro de 2014.
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

GLEICY MARTINEZ OCHIUTO.
Pregoeira
Portaria 016/2014.
JOSÉ DE SOUZA
Diretor do SAEMI
Publicado por:
Gleicy Martinez Ochiuto
Código Identificador:B2947FC9
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 160/2014
“Dispõe sobre a nomeação da Srtª. Juliane Castro
Pereira, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, Sr.
Sebastião Gilmar Luiz da Silva, no uso das atribuições legais lhe
conferida pela Lei, RESOLVE:
Art. 1º. Nomear a Srtª. Juliane Castro Pereira, portadora do RG nº.
13089072 SSP/MT, e devidamente cadastrado no CPF nº.
975.656.871-20, para exercer o cargo em Comissão de Coordenador
de Apoio a Licitação.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em Nobres/MT, 09 setembro de 2014.
SEBASTIÃO GILMAR LUIZ DA SILVA
Prefeito Municipal de Nobres
Publicado por:
Dulcelina Maria de Almeida
Código Identificador:3A4421A5
PREFEITURA MUNICIPAL
RECISÃO CONTRATO
Rescisão Unilateral Do Contrato Nº. 63/2013 - O Município de
Nobres representado pelo Prefeito Municipal, SR. SEBASTIÃO
GILMAR LUIZ DA SILVA, resolve rescindir unilateralmente o
Contrato de Prestação de Serviços, firmado com a IVAN MAKOTO
AIKO ME, inscrita no CNPJ Nº 11.079.089/0001-40, cujo Objeto é
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS,
PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE NOBRES - MT,
COMPREENDENDO: LOTE 03 serviços de Produção de
Arquivos em Mídia.. Fundamento Legal: artigo 78 inciso I e XVII,
da Lei n.º 8.666/93 e nos itens 10.1.1 e 10.1.2 da CLÁUSULA
DÉCIMA do instrumento de Contato n. 63/2013.
Nobres, 20 de Agosto de 2014.
Publicado por:
Quézia da Rosa
Código Identificador:04CDB718
PREFEITURA MUNICIPAL
RECISÃO CONTRATO
Rescisão Unilateral Do Contrato Nº. 100/2013 - O Município de
Nobres representado pelo Prefeito Municipal, SR. SEBASTIÃO
GILMAR LUIZ DA SILVA, resolve rescindir unilateralmente o
Contrato de Prestação de Serviços, firmado com a CLEYBER
LENNOR DA SILVA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº
18.363.099/0001-51, cujo Objeto é Contratação de Empresa para
Prestação de Serviço de manutenção, reparação em computadores
e sistema de Rede da Prefeitura Municipal de Nobres. Fundamento
Legal: artigo 78 inciso I e XVII, da Lei n.º 8.666/93 e no item 9.1.E
da CLÁUSULA NONA do instrumento de Contato n. 100/2013.
www.amm.org.br
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Nobres, 20 de Agosto de 2014.

Publicado por:
Quézia da Rosa
Código Identificador:A5FCA90E

Publicado por:
Quézia da Rosa
Código Identificador:1F4686D3
PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATO DE AGOSTO
CONTRATO Nº 85/2014 - Celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Nobres e a empresa FAWA CONSTRUTORA LTDA ME,inscrita
no CNPJ sob o nº 04.246.387/0001-11. Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA DRENAGEM E AMPLIAÇÃO DE
DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS E
CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA, conforme
especificações contidas no termo de referência. Valor R$ 69.807,83
(sessenta e nove mil, oitocentos e sete reais com oitenta e três
centavos). Data: 15 de Agosto de 2014. Prazo: 60 (sessenta) dias.
Assinam – Sebastião Gilmar Luiz da Silva – Prefeito Municipal de
Nobres e FAWA CONSTRUTORA LTDA ME – Contratado.
Publicado por:
Quézia da Rosa
Código Identificador:246EAB9E
PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATO DE AGOSTO
CONTRATO Nº 86/2014 - Celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Nobres e a empresa FAWA CONSTRUTORA LTDA ME,inscrita
no CNPJ sob o nº 04.246.387/0001-11. Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VARIOS PRÉDIOS
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NOBRES-MT, conforme
especificações contidas no termo de referência. Valor R$ 32.529,99
(Trinta e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais com noventa e nove
centavos). Data: 15 de Agosto de 2014. Prazo: 60 (sessenta) dias.
Assinam – Sebastião Gilmar Luiz da Silva – Prefeito Municipal de
Nobres e FAWA CONSTRUTORA LTDA ME – Contratado.
Publicado por:
Quézia da Rosa
Código Identificador:34EEAC87
PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATO DE AGOSTO
CONTRATO Nº 87/2014 - Celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Nobres e a empresa FREITAS TRANSPORTES E TURISMO
LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 19.935.897/0001-73. Objeto:
Contratação de empresa especializada para o transporte de pacientes
do Município de Nobres ao Município de Cuiabá em diversos
Hospitais, Clínicas ou Consultórios, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nobres - MT. Valor
R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais). Data: 18 de
Agosto de 2014. Prazo: 04 (quatro) meses. Assinam – Sebastião
Gilmar Luiz da Silva – Prefeito Municipal de Nobres e FREITAS
TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME – Contratado.
Publicado por:
Quézia da Rosa
Código Identificador:750459DA
PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATO DE AGOSTO
CONTRATO Nº 88/2014 - Celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Nobres e a Sra. MARIA ELISABETE DA COSTA BUENO
SILVA, CPF sob o n.º 793.024.751-15. Objeto: LOCAÇÃO DE
IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO
MUNICÍPIO DE NOBRES – MT. Valor R$ 10.800,00 (dez mil e
oitocentos reais). Data: 25 de Agosto de 2014. Prazo: 12 (doze)
meses. Assinam – Sebastião Gilmar Luiz da Silva – Prefeito
Municipal de Nobres e Sra. MARIA ELISABETE DA COSTA
BUENO SILVA – Contratado.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATO DE AGOSTO
CONTRATO Nº 89/2014 - Celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Nobres e a empresa DENTAL CENTRO OESTE LTDA, inscrita no
CNPJ: 36.900.926/0001-80. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Valor R$ 35.423,28
(trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais com vinte e oito
centavos), compreendendo os Lotes 01 e 04. Data: 26 de Agosto de
2014. Prazo: 04 (quatro) meses. Assinam – Sebastião Gilmar Luiz da
Silva – Prefeito Municipal de Nobres e DENTAL CENTRO OESTE
LTDA – Contratado.
Publicado por:
Quézia da Rosa
Código Identificador:997F52A9
PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATO DE AGOSTO
CONTRATO Nº 90/2014 - Celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Nobres e a empresa DENTAL TANGARÁ LTDA devidamente
inscrita no CNPJ: 04.965.671/0001-48. Objeto: AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor R$ 22.738,80 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e oito reais
com oitenta centavos), compreendendo o Lote 05. Data: 26 de Agosto
de 2014. Prazo: 04 (quatro) meses. Assinam – Sebastião Gilmar Luiz
da Silva – Prefeito Municipal de Nobres e DENTAL TANGARÁ
LTDA – Contratado
Publicado por:
Quézia da Rosa
Código Identificador:16CC5412
PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATO DE AGOSTO
CONTRATO Nº 90/2014 - Celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Nobres e a empresa DENTAL TANGARÁ LTDA devidamente
inscrita no CNPJ: 04.965.671/0001-48. Objeto: AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor R$ 22.738,80 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e oito reais
com oitenta centavos), compreendendo o Lote 05. Data: 26 de Agosto
de 2014. Prazo: 04 (quatro) meses. Assinam – Sebastião Gilmar Luiz
da Silva – Prefeito Municipal de Nobres e DENTAL TANGARÁ
LTDA – Contratado
Publicado por:
Quézia da Rosa
Código Identificador:E8D22DA6
PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATO DE AGOSTO
CONTRATO Nº 91/2014 - Celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Nobres e a empresa HIPERDENTAL COM. E REP. DE PROD.
ODONT E MED HOSPITALAR LTDA EPP, inscrito no CNPJ sob
o n° 13.994.852/0001-93. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Valor R$ 20.815,50
(vinte mil,oitocentos e quinze reais com centavos), compreendendo os
Lotes 02, 03 e 06. Data: 26 de Agosto de 2014. Prazo: 04 (quatro)
meses. Assinam – Sebastião Gilmar Luiz da Silva – Prefeito
Municipal de Nobres e HIPERDENTAL COM. E REP. DE PROD.
ODONT E MED HOSPITALAR LTDA EPP – Contratado
Publicado por:
Quézia da Rosa
Código Identificador:A94C23B0
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PREFEITURA MUNICIPAL
ADITIVO
3° Aditivo ao Contrato n° 117/2013 - Celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Nobres e Sra ANÉZIA FERREIRA DE PINHO,
inscrita no CPF sob o n.º 486.869.211-91. Objeto: LOCAÇÃO DE
IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO
CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE NOBRES - MT.
Data: 11 de agosto de 2014. Prazo: 03 (tres) meses. Assinam –
Sebastião Gilmar Luiz da Silva – Prefeito Municipal de Nobres e Sra
ANÉZIA FERREIRA DE PINHO – Contratado.
Publicado por:
Quézia da Rosa
Código Identificador:9BE1D41F
PREFEITURA MUNICIPAL
ADITIVO
1° Aditivo ao Contrato n° 92/2013 - Celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Nobres e CENTROESTE AMBIENTAL COLETA
TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n.º 09.255.903/0001-98. Objeto: prorrogação do prazo de
vigência do contrato nº 92/2013, referente a serviços de Coleta,
Transporte, Gerenciamento e Tratamento de Resíduos do Serviço de
Saúde do município de Nobres – MT. Data: 15 de agosto de 2014.
Prazo: 12(doze) meses. Assinam – Sebastião Gilmar Luiz da Silva –
Prefeito Municipal de Nobres e CENTROESTE AMBIENTAL
COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA –
Contratado.
Publicado por:
Quézia da Rosa
Código Identificador:557A693D
PREFEITURA MUNICIPAL
ADITIVO
1° Aditivo ao Contrato n° 97/2013 - Celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Nobres e HOSPITAL LAURA VICUÑA LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o nº
24.680.811/0001-49. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do
contrato nº 97/2013, referente a serviços de atendimento de Urgência
e emergência, consultas e as atividades e procedimentos de
internações e cirurgias, em conformidade com as exigências do
Sistema Único de Saúde – SUS. Data: 29 de agosto de 2014. Prazo:
30(trinta) dias. Assinam – Sebastião Gilmar Luiz da Silva – Prefeito
Municipal de Nobres e HOSPITAL LAURA VICUÑA LTDA –
Contratado
Publicado por:
Quézia da Rosa
Código Identificador:48188D81
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E
CONVENIOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2014
PRIMEIRO
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 036/2014
Contratante: Município de Nortelândia-MT, inscrito no CNPJ sob o
nº 03.425.170/0001-06.
Contratado: Modelo Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
07.117.232/0001-73.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo
nº 036/2014. O contrato original tem como objeto: Urbanização da
Praia Nortefly do Município de Nortelândia – MT, confecção de
calçadas, conforme especificações técnicas constantes das planilhas
orçamentárias, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e
projetos da obra retro mencionada.
Dotações orçamentárias:
0186-03.008.18.695.0031.2176-4490.51.00.00.00
Fonte do recurso: Secretaria de Estado das Cidades-SECID.
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Fundamento Legal: Art. 57 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Valor: A presente prorrogação se dá sem reajuste de valor.
Prazo de prorrogação: 120 (cento e vinte) dias
Data de assinatura: 20/08/2014
Vigência: a partir do dia 22/08/2014
Publicado por:
Walcemir Carlos da Silva
Código Identificador:85687760
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E
CONVENIOS
EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2010
DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 077/2010
Contratante: Município de Nortelândia-MT
Contratado: Guiomar Luis Molossi-EPP – Construtora Molossi,
inscrita no CNPJ sob o nº 10.613.787/0001-10.
Objeto: O termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de
vigência do Contrato nº 077/2010. A prorrogação do prazo do referido
termo contratual se dará sem aplicação de reajuste de valor.
Assinatura: 08/08/2014.
Prazo de prorrogação: 120 (Cento e vinte) dias, contados a partir do
dia 09 de agosto de 2014.
Publicado por:
Walcemir Carlos da Silva
Código Identificador:67629F6E
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO
LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2014
Processo: 10425/2014
Assunto: - “Contratação emergencial de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos
medico/hospitalares, com substituição de peças sem ônus adicionais
para as unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora
do Livramento-MT.
Reconheço e Ratifico, em todos os seus termos a DISPENSA DE
LICITAÇÃO para a - “Contratação da Empresa RD ODONTO
HOSPITALAR LTDA – ME – CNPJ Nº. 26.800.367/0001-83,”
Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de
serviços
de
manutenção
corretiva
em
equipamentos
medico/hospitalares, com substituição de peças sem ônus adicionais
para as unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora
do Livramento-MT.
Despesa que correrá
orçamentárias:
Secretaria
Proj./Atividade: 2067
Manutenção das atividades
hospitalar/ambulatorial

Proj./Atividade: 2071
Manutenção das ações do
PSF

por

conta

das

seguintes

Dotação Orçamentária
326 10.302.0022.2067.3.3.9.0.39.00.0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA
(Item 1=2.300,00 ; Item3=280,00 ; Item 4
=1.300,00)
217 10.301.0022.2071.3.3.9.0.39.00.0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA
(Item 2 = 1.400,00 ; Item 5 = 600,00 ; Item 6
=850,00; Item 7 =700,00 ; Item 8 =480,00.

CUSTO TOTAL ESTIMADO:

dotações

VALOR

R$ 3.880,00

R$ 4.030,00

R$ 7.910,00 (sete
mil novecentos e
dez reais)

E autorizo o empenho da despesa, no valor de R$ 7.910,00 (sete mil e
novecentos reais), em favor da Empresa RD ODONTO
HOSPITALAR LTDA – ME – CNPJ Nº. 26.800.367/0001-83, cujo
pagamento far-se-á conforme com os serviços prestados conforme
solicitação no TR.
Tendo o processo sido submetido à apreciação da Assessoria Jurídica
deste órgão.
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Nossa Senhora do Livramento, 09 de setembro de 2014.

Tendo o processo sido submetido à apreciação da Assessoria Jurídica
deste órgão.

CARLOS ROBERTO DA COSTA
Prefeito Municipal

Nossa Senhora do Livramento, 09 de setembro de 2014.

Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:0A1A98AC

CARLOS ROBERTO DA COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:0D493304

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2014
Processo: 10524/2014
Assunto:
- “CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E
CONSERTO DO VEICULO GOL – PLACA: OAZ 4216, VISANDO
ATENDER O CONTRATO Nº. 069/2013, FIRMADO COM A
EMPRESA SILVEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME”.
Reconheço e Ratifico, em todos os seus termos a DISPENSA DE
LICITAÇÃO para a - “Contratação da Empresa I S DAS NEVES
OFICINA - ME: CNPJ Nº. 04.418.589/0001-01, conforme descrito
na especificação deste Processo.
Despesa que correrá por conta das seguintes dotações
orçamentárias:
PROGRAMA
Sec. De Educação

NATUREZA DA
DESPESA
33.90.39.00 – Outros
2045 – Manutenção e Encargos
Serviços Terceiro
da Educação
Pessoa Jurídica
CUSTO TOTAL ESTIMADO:
PROJETO/ATIVIDADE

FONTE
68

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2014
Processo: 10557/2014
Assunto: - “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR
SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO
DISTRITO DE FAVAL”.
Reconheço e Ratifico, em todos os seus termos a DISPENSA DE
LICITAÇÃO para a - “Contratação da Empresa ARMANDO
RODRIGUES DO PRADO – CNPJ Nº. 17.894.961/0001-90,
conforme descrito na especificação deste Processo.
Despesa que correrá por conta das seguintes dotações
orçamentárias:

VALOR
R$ 7.990,00

PROGRAMA

R$ 7.990,00

E autorizo o empenho da despesa, no valor de R$ 7.990,00 (sete mil
novecentos e noventa reais) em favor da Empresa, I S DAS NEVES
OFICINA - ME: CNPJ Nº. 04.418.589/0001-01, cujo pagamento
far-se-á conforme com os serviços prestados conforme solicitação no
TR.
Tendo o processo sido submetido à apreciação da Assessoria Jurídica
deste órgão.

NATUREZA DA
DESPESA
33.90.39.00 – Outros
2071 – Manutenção das Ações
Serviços Terceiro
do PSF.
Pessoa Jurídica
CUSTO TOTAL ESTIMADO:
PROJETO/ATIVIDADE

FONTE
217

VALOR
R$ 4.936,52
R$ 4.936,52

E autorizo o empenho da despesa, no valor de R$ 4.936,52 (quatro mil
novecentos e trinta e seis reais e cinqüenta e dois centavos) em favor
da Empresa, ARMANDO RODRIGUES DO PRADO – CNPJ Nº.
17.894.961/0001-90, cujo pagamento far-se-á conforme com os
serviços prestados conforme solicitação no TR.
Tendo o processo sido submetido à apreciação da Assessoria Jurídica
deste órgão.

Nossa Senhora do Livramento, 09 de setembro de 2014.
Nossa Senhora do Livramento, 09 de setembro de 2014.
CARLOS ROBERTO DA COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:F9F63028
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2014
Processo: 10436/2014
Assunto: - “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA
PARA REFORMA DE PONTE DE MADEIRA NA ESTRADA
VICINAL LT 30, QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE
CAPÃO DAS ANTAS”.
Reconheço e Ratifico, em todos os seus termos a DISPENSA DE
LICITAÇÃO para a - “Contratação da Empresa JOSE
CONCEIÇÃO DE CAMPOS – CNPJ Nº. 16.810.322/0001-36,
conforme descrito na especificação deste Processo.
Despesa que correrá por conta das seguintes dotações
orçamentárias:
PROGRAMA
Sec. De Educação

NATUREZA DA
DESPESA
33.90.39.00 – Outros
2045 – Manutenção e
Serviços Terceiro
Encargos da Educação
Pessoa Jurídica
CUSTO TOTAL ESTIMADO:

PROJETO/ATIVIDADE

FONTE
68

VALOR
R$ 14.428,01

CARLOS ROBERTO DA COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:3F9ACA7A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº
086/2014
CONTRATANTE:PREF. MUN. DE NOSSA SENHORA DO
LIVRAMENTO CONTRATADA: EMPRESA NP CAPACITAÇÃO
E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº nº10533/2014,
MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2014
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1O presente Contrato decorre da autorização de Dispensa de
Licitação 063/2014, também constante na Lei 8/666 de 21 de Junho de
1993, Inciso II do artigo 24, bem como do Parecer da Assessoria
Jurídica do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Assinatura para
acesso ao Banco de Preços, conforme especificações estabelecidas na
Proposta da empresa.
1.2. Discriminação do objeto:

R$ 14.428,01
ITEM

E autorizo o empenho da despesa, no valor de R$ 14.428,01 (sete mil
novecentos e noventa reais) em favor da Empresa, JOSE
CONCEIÇÃO DE CAMPOS – CNPJ Nº. 16.810.322/0001-36, cujo
pagamento far-se-á conforme com os serviços prestados conforme
solicitação no TR.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

01

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
QUANT
contratação da ferramenta de pesquisas e comparação de
preços praticados pela administração pública, chamada
BANCO DE PREÇOS, que consiste num sistema de
pesquisas baseado em resultados de licitações 01
adjudicadas e homologadas, a fim de facilitar a pesquisa
de mercado para estimar os custos das contratações desta
Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento.

www.amm.org.br
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R$ 7.990,00
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
4.1 O prazo para a execução dos serviços/assinatura será de 12 (doze)
meses a contar da data de assinatura deste Contrato.
CLÁUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto da
presente licitação, ocorrerão à conta dos recursos da seguinte dotação
orçamentária:
PROGRAMA

PROJETO/ATIVIDADE

Sec. Administração

2004 – Manutenção das Atividades da
Secretaria

NATUREZA DA
DESPESA
33.90.39.00 – Outros
Serviços Terceiro PJ

CÓDIGO
45

O município de Nossa Senhora do Livramento, Estado de Mato
Grosso, através de sua Pregoeira Oficial, torna público aos
interessados que prorroga a data do dia 09 de setembro de 2014 as
09:00 hs para a data de 23 de setembro de 2014 as 09:00 hs (Horário
Oficial de Mato Grosso), na sala de reunião da Prefeitura Municipal,
situada à Rua Coronel Botelho n 458, neste município, LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2014, NA MODALIDADE TIPO
MENOR POR LOTE , para “Contratação de profissionais
especialista para prestação de serviços médicos no município, com
características especificas. O edital completo encontra-se disponível
no
site
www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br,
maiores
informações pelos telefones: (65) 3351-1200.

Nossa Senhora do Livramento – MT, 09 de Setembro 2014.
Nossa Senhora do Livramento/MT, 09 de setembro de 2014.
Contratante:
CARLOS ROBERTO DA COSTA
Prefeito Municipal
Contratado:
Empresa NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA
CNPJ Nº 07.797.967/0001-95
Representada Por
RUDIMAR BARBOSA DOS REIS
RG Nº 4.086.763-5 e CPF Nº 574.460.249-68
Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:F76970B1
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
2ª ERRATA DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
085/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO
LIVRAMENTO – MT
CONTRATADA: EMPRESA ÁGILI SOFTWARE PARA AREA
PÚBLICA,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10435/2014,
MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº060/2014
ONDE SE LÊ PUBLICADO NO DIA 04/09/2014 PELO JORNAL
AMM NA EDIÇÃO Nº 2051
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E VIGÊNCIA DO
CONTRATO:
O Prazo de vigência do presente contrato é de 05 (cinco) meses,
iniciando-se em 29/08/2014, com término em 31/12/2014.
LEIA-SE
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E VIGÊNCIA DO
CONTRATO:
O Prazo de vigência do presente contrato é de 05 (cinco) meses,
iniciando-se em 29/08/2014, com término em 29/01/2015.
Nossa Senhora do Livramento - MT. 29 de Agosto de 2014.
Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento - MT
CARLOS ROBERTO DA COSTA
Prefeito
Contratante
Ágili Software Para área Pública LTDA
JOSÉ CARLOS URIAS
Sócio Proprietário
Contratada
Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:1878B0FF
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E PRORROGAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

LEONILDES FÁTIMA DA SILVA BENEVIDES
Pregoeira
Publicado por:
Heladio Mendes de Campos Maciel
Código Identificador:1E2887B5
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º
010/2014 LICITAÇÃO DESERTA
O MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES – MT, através do
Presidente da Comissão, torna público para conhecimento dos
interessados, o resultado do procedimento licitatório Tomada de
Preços n.º 010/2014, tendo como objeto “CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA NA FORMA DE EXECUÇÃO GLOBAL, PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA (DENOMINADA
PRAÇA DO MORRO), SITO NA AVENIDA JOSE FRANCISCO
OTENIO NO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES/MT”.
O Presidente comunica que o certame acima, não houve licitante
presente na sessão pública, do dia 06 de Agosto as 12:00 horas na
Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes/MT.
ROBERTO LIMA DA SILVA
Presidente da Comissão
Publicado por:
Andressa Cristine Ferreira Moreira
Código Identificador:51298061
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 120/2014
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL que celebram a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES,
Estado de Mato Grosso, pessoa de direito público interno, C.N.P.J/MF
Nº 33.683.822/0001-73, com sede na Avenida Comendador Luiz
Meneghel nº 62 na cidade de Nova Bandeirantes, neste ato
representada pela Prefeita Municipal, Srª. SOLANGE SOUSA
KREIDLORO, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade
RG nº 33.276.249-X SSP/SP, e do CIC/CPF nº 270.723.668-30, como
CONTRATANTE, e de outro lado à empresa NOVA GUIA
CONSTRUÇÕES LTDA - ME, empresa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 08.428.937/0001-74, situada à
Avenida Maringá 905, sala 02, na cidade de Sinop/MT, neste ato
representada por IVAN AIMI, brasileiro, engenheiro, portador do
CIC/CPF nº. 211.071.490-53, residente e domiciliado na cidade de
Sinop -MT, tendo como responsável técnico IVAN AIMI, portador
da carteira profissional N° 6029 - D, expedida pelo CREA, doravante
simplesmente denominada CONTRATADA, conforme cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
- Constitui objeto do presente termo aditivo, - Tomada de Preços nº.
011/2014, Processo Licitatório nº. 076/2014 -, a SUSPENSÃO da
Ordem de Serviços publicada no Diário Oficial da AMM, edição n°.
2045, datado de 27/08/20014.
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- A Suspensão supra declinada dá-se por conveniência das partes
contratantes.
O motivo da Suspensão é devido ao fato de que o recurso proveniente
do Convênio 160/2013 não ter sido liberado em conta bancária,
conforme demonstrativo bancário in anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1.1 – As demais Cláusulas do Contrato original permanecem
inalteradas.
1.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Monte Verde - MT, para
dirimir as dúvidas que por ventura surgirem em decorrência deste
aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
E por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitar as
disposições estabelecidas neste Instrumento, sujeitando-se às normas
contidas na Lei nº 8.666/93 e assinam o presente em 03 (três) vias de
igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 2
(duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.
Novas Bandeirantes – MT, 09 de Setembro de 2014.
SOLANGE SOUSA KREIDLORO
Prefeito Municipal
Contratante
NOVA GUIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Contratada
TESTEMUNHAS:
Nome: Andressa Cristine F. Moreira.
C.P.F.: 041.729.241-40.
Nome: Eriane Custodio da silva
C.P.F.: 005.712.201-69
Publicado por:
Andressa Cristine Ferreira Moreira
Código Identificador:725163C6
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
VISTOS, ETC... PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR Nº. 002/2014

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL que celebram a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES,
Estado de Mato Grosso, pessoa de direito público interno, C.N.P.J/MF
Nº 33.683.822/0001-73, com sede na Avenida Comendador Luiz
Meneghel nº 62 na cidade de Nova Bandeirantes, neste ato
representada pela Prefeita Municipal, Srª. SOLANGE SOUSA
KREIDLORO, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade
RG nº 33.276.249-X SSP/SP, e do CIC/CPF nº 270.723.668-30, como
CONTRATANTE, e de outro lado à empresa NOVA GUIA
CONSTRUÇÕES LTDA - ME, empresa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 08.428.937/0001-74, situada à
Avenida Maringá 905, sala 02, na cidade de Sinop/MT, neste ato
representada por IVAN AIMI, brasileiro, engenheiro, portador do
CIC/CPF nº. 211.071.490-53, residente e domiciliado na cidade de
Sinop -MT, tendo como responsável técnico IVAN AIMI, portador
da carteira profissional N° 6029 - D, expedida pelo CREA, doravante
simplesmente denominada CONTRATADA, conforme cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
- Constitui objeto do presente termo aditivo, - Tomada de Preços nº.
004/2014, Processo Licitatório nº. 055/2014 -, a SUSPENSÃO da
Ordem de Serviços publicada no Diário Oficial da AMM, edição n°.
2012, datado de 11/07/2014.
- A Suspensão supra declinada dá-se por conveniência das partes
contratantes.
O motivo da Suspensão é devido ao fato de que o recurso proveniente
do Convênio 772658/2012 não ter sido liberado em conta bancária,
conforme demonstrativo bancário in anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1.1 – As demais Cláusulas do Contrato original permanecem
inalteradas.
1.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Monte Verde - MT, para
dirimir as dúvidas que por ventura surgirem em decorrência deste
aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
E por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitar as
disposições estabelecidas neste Instrumento, sujeitando-se às normas
contidas na Lei nº 8.666/93 e assinam o presente em 03 (três) vias de
igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 2
(duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Vistos, etc...

Novas Bandeirantes – MT, 09 de Setembro de 2014.

Processo Administrativo Disciplinar nº. 002/2014

SOLANGE SOUSA KREIDLORO
Prefeito Municipal
Contratante

Oficie-se a Delegacia de Polícia Civil – circunscrição de Nova
Bandeirantes – MT, solicitando informações acerca da perícia técnica
comunicada através do ofício nº. 201/2014/DPJCNBMT, onde deverá
a autoridade policial informar se a mesma já foi realizada, em caso
negativo, se já tem data prevista para a sua realização.
Outrossim, solicite-se a autoridade policial cópia integral do inquérito
policial nº. 29/2014, para que se possa inteirar sobre quais as
diligências descritas na Portaria de instauração do mesmo já foram
realizadas até a presente data.
Lado outro, intime-se Pedro Lima da Silva, na pessoa de seus
procuradores para que no prazo improrrogável de 05 dias especifique
as provas que pretende produzir durante a instrução processual,
indicando objetivamente sua finalidade e pertinência, sob pena de
indeferimento.
Nova Bandeirantes/MT, 09 de setembro de 2.014
ANTÔNIO CESAR SONI
Presidente da Comissão Disciplinar
Publicado por:
Andressa Cristine Ferreira Moreira
Código Identificador:A048492A
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 103/2014
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NOVA GUIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Contratada
TESTEMUNHAS:
Nome: Andressa Cristine F. Moreira.
C.P.F.: 041.729.241-40.
Nome: Eriane Custodio da silva
C.P.F.: 005.712.201-69
Publicado por:
Andressa Cristine Ferreira Moreira
Código Identificador:9DBF68A1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 052/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia –
MT
CONTRATADO: RAIZES CONSTRUTORA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA – EPP
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OBJETO: Construção de um UBSI (Unidade Básica de Saúde) com
uma área a ser construída de 296,68 m² em Nova Brasilândia - MT,
situada a Rua João Medeiros S/N, neste Município, em conformidade
com projetos arquitetônicos e complementares, planilhas, memoriais,
cronogramas e demais especificações constantes no edital e anexos.
VALOR: R$ 444.672,37 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil
Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)
VIGENCIA: 26/08/2014 a 22/05/2015
FUNDAMENTO: De acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações
JAMAR DA SILVA LIMA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Julio Cesar Bonfim Lopes
Código Identificador:FAF070E4
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Objeto: Audiência Pública para discussão e confecção da LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias).
A Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato
Grosso, cumprindo os dispositivos legais estabelecidos pelo artigo 48
da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2002 (LRF), COMUNICA que
realizará no dia 18/09/2014 (Quinta-Feira), às 19:00 horas, na
Câmara Municipal, situada na Av. Brasil nº 66, nesta Cidade de Nova
Canaã do Norte-MT, AUDIÊNCIA PÚBLICA relativa Confecção e
Discussão da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2015, ocasião em que os interessados poderão ter acesso
a todas as informações pertinentes, bem como se manifestarem sobre
os assuntos envolvidos.

Publicado por:
Yana Maria Marcon
Código Identificador:7EEC6596
SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N°. 392/2014/GP/PMN
O Senhor Francisco Endler, Prefeito Municipal de Nova Guarita,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO o que consta dos autos do processo administrativo
disciplinar 001/2014, que observou adequadamente o princípio
constitucional da ampla defesa;
CONSIDERANDO o relatório conclusivo da douta Comissão
Disciplinar;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 138, inciso III e 143, inciso
XIII da Lei nº 023/95, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Nova Guarita:
RESOLVE:
Aplicar a pena de DEMISSÃO, a bem do serviço público, ao servidor
DOMINGO COLETTO, numero de ordem 711, ocupante do cargo de
Motorista I (veículo grande), lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Desporto e Lazer.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Nova Guarita – MT, 09 de setembro de 2014.
FRANCISCO ENDLER
Prefeito Municipal de Nova Guarita
Publicado por:
Idianes Teresinha Machado
Código Identificador:FB8A5159

Nova Canaã do Norte, 08 de Setembro de 2014.
Secretaria Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte
Publicado por:
Sandra Machado Matos Rodrigues
Código Identificador:B88E4926
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO CONTRATO 39/2014
CONTRATO Nº. 039/14/SMA/PMNG.
PRAZO: 09/09/2014 A 31/12/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2014
CONTRATADO: A.CUNHA DOS SANTOS
OBJETO: ESTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO O
FORNECIMENTO POR PARTE DA CONTRATADA, DE 01 (UM)
MÉDICO GENERALISTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS
MÉDICOS NO CENTRO DE SAÚDE E NOS POSTOS DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA, ESTADO DE MATO
GROSSO, EM CARÁTER DE REGIME INTEGRAL, PELO
PERÍODO DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA À
SEXTA-FEIRA, DAS 07:00 (SETE HORAS) ÀS 11:00 (ONZE
HORAS) E DAS 13:00 (TREZE HORAS) ÀS 17:00 (DEZESSETE
HORAS), EM CONSONÂNCIA COM AS DETERMINAÇÕES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INDEPENDENTE DE
TRANSCRIÇÃO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS.
VALOR: R$ 86.400,00 (GLOBAL)
DOTAÇÃO: ELEMENTO: 33.90.39.00.00.00;
FUNCIONAL PROGRAMÁTICO: 10.301.0019.2027.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
N º156/2014
CONTRATANTE: Município de Nova Lacerda - Estado de Mato
Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
C.G.C.(M.F.) sob o n.º 01.614.519/0001-22, com sede na Rua 16
Julho, 815, representado por sua Excelência o Prefeito Municipal,
Senhor VALMIR LUIZ MORETTO, portador do RG. n.º 819750
ssp/MT e CPF n.º 536.127.601-49, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE.
CONTRATADA:
MARGARIDA
CAÇANDRE
FAJOLI,
brasileira, casada, portadora RG. n.º 1502988-3 SSP/MT e do CPF. n.º
017.065.297-16, residente e domiciliada na Rua dos Tulipa Negra, 44,
Bairro Centro, neste município de Nova Lacerda – MT, doravante
simplesmente denominado CONTRATADA, tem entre si justos e
combinados pelo presente instrumento de contratação temporária,
mediante as cláusulas abaixo articuladas.
CLÁUSULA I - Do Objeto
A CONTRATANTE, contrata os serviços da CONTRATADA,
considerando o resultado do Processo Seletivo Simplificado Edital
007/2013 de 27/11/2013, para temporariamente prestar serviços junto
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na Escola Municipal
Getulio Vargas, na função de VIGIA, conforme a Lei Municipal n.º
683/2013 de 21/11/2013.
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CLÁUSULA II - Do Regime Jurídico
A presente CONTRATACÃO é realizada nos Termos da Lei
Complementar N° 052/2010, de 30 de junho de 2010, e do que
couber, na Lei Complementar N° 021/2005, de 15 de Dezembro de
2005, regendo-se por princípios de direitos públicos, aplicando-se
naquilo que for de acordo com Direito e Deveres da Contratação.
CLÁUSULA III - Do Prazo
O presente contrato terá como duração o prazo de 06 (seis) meses,
tendo início no dia 01/09/2014 e término no dia 27/02/2015, podendo
ser prorrogado pelo mesmo período conforme Lei Municipal
683/2013 de 21/11/2013.
CLÁUSULA IV - Da Remuneração
Pelos serviços prestados a que se refere à Cláusula I deste, o
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de R$
770,71 (setecentos e setenta reais e setenta e um centavos) mensais
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
CLÁUSULA V – Regime Previdenciário
A CONTRATADA vincula-se ao Regime Geral de Previdência
Social – INSS, para o qual contribuirá obrigatoriamente.
CLÁUSULA VI – Da Dotação
As despesas oriundas deste Contrato Temporário de Trabalho correrão
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 05
Unidade: 02
Proj./Ativ.: 2.033
3.3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.104.000000.01.02.03
CLÁUSULA VII - Da Rescisão
O presente Contrato poderá ser extinto, sem o direito de indenização:
I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa da CONTRATANTE;
III - por iniciativa da CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO - A extinção do Contrato no caso dos incisos
II e III, será comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
N º157/2014
CONTRATANTE: Município de Nova Lacerda - Estado de Mato
Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
C.G.C.(M.F.) sob o n.º 01.614.519/0001-22, com sede na Rua 16
Julho, 815, representado por sua Excelência o Prefeito Municipal,
Senhor VALMIR LUIZ MORETTO, portador do RG. n.º 819750
ssp/MT e CPF n.º 536.127.601-49, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE.
CONTRATADA: ELAINE TAFAREL, brasileira, divorciada,
portadora RG. n.º 0310095-2 SESP/MT e do CPF. n.º 304.670.71187, residente e domiciliada na Rua Tulipa Negra, Bairro Centro, neste
município de Nova Lacerda, doravante simplesmente denominada
CONTRATADA, tem entre si justos e combinados pelo presente
instrumento de contratação temporária, mediante as cláusulas abaixo
articuladas.
CLÁUSULA I - Do Objeto
A CONTRATANTE, contrata os serviços da CONTRATADA,
considerando o resultado do Processo Seletivo Simplificado
001/2014 de 12/05/2014, para temporariamente prestar serviços junto
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, neste município,
na função de AGENTE DE SERVIÇOS BRAÇAIS, conforme a Lei
Municipal Lei Municipal n.º 695/2014 de 01/04/2014.
CLÁUSULA II - Do Regime Jurídico
A presente CONTRATACÃO é realizada nos Termos da Lei
Complementar N° 052/2010, de 30 de junho de 2010, e do que
couber, na Lei Complementar N° 021/2005, de 15 de Dezembro de
2005, regendo-se por princípios de direitos públicos, aplicando-se
naquilo que for de acordo com Direito e Deveres da Contratação.
CLÁUSULA III - Do Prazo
O presente contrato terá como duração o prazo de 06 (seis) meses,
tendo início no dia 01/09/2014 e término no dia 27/02/2015, podendo
ser prorrogado pelo mesmo período conforme Lei Municipal
695/2014 de 01/04/2014.

CLÁUSULA VIII - Do Foro
CLÁUSULA IV - Da Remuneração
Elegem-se o Fórum da Comarca de Comodoro / MT, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas deste presente contrato.
E, assim, por estarem justos e acordados, assina o presente contrato
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo nomeada.
Nova Lacerda / MT, 01 de setembro de 2014.
VALMIR LUIZ MORETTO
Prefeito Municipal
Contratante
MARGARIDA CAÇANDRE FAJOLI
Contratada
EDGAR PEREIRA FERRAZ
Assessor Jurídico
OAB/MT 3.558-B

Pelos serviços prestados a que se refere à Cláusula I deste, o
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de R$
770,71 (setecentos e setenta reais e setenta e um centavos) mensais,
devendo o mesmo perfazer uma carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais.
CLÁUSULA V – Regime Previdenciário
A CONTRATADA vincula-se ao Regime Geral de Previdência
Social – INSS, para o qual contribuirá obrigatoriamente.
CLÁUSULA VI – Da Dotação
As despesas oriundas deste Contrato Temporário de Trabalho correrão
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 04
Unidade: 02
Proj./Ativ.: 2.023
3.3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.999.000000.00.00.00
CLÁUSULA VII - Da Rescisão
O presente Contrato poderá ser extinto, sem o direito de indenização:

Testemunhas:
1)___________
2)___________
Publicado por:
Karlyne Tafarel Barros
Código Identificador:265A9798
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
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I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa da CONTRATANTE;
III - por iniciativa da CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO - A extinção do Contrato no caso dos incisos
II e III, será comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VIII - Do Fôro
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Elegem-se o Fórum da Comarca de Comodoro / MT, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas deste presente contrato.
E, assim, por estarem justos e acordados, assina o presente contrato
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo nomeada.
Nova Lacerda / MT, 01 de setembro de 2014.
VALMIR LUIZ MORETTO
Prefeito Municipal
Contratante

Pelos serviços prestados a que se refere à Cláusula I deste, o
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de R$
770,71 (setecentos e setenta reais e setenta e um centavos) mensais,
devendo o mesmo perfazer uma carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais.
CLÁUSULA V – Regime Previdenciário
A CONTRATADA vincula-se ao Regime Geral de Previdência
Social – INSS, para o qual contribuirá obrigatoriamente.
CLÁUSULA VI – Da Dotação
As despesas oriundas deste Contrato Temporário de Trabalho correrão
por conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 04
Unidade: 02
Proj./Ativ.: 2.023
3.3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.999.000000.00.00.00

ELAINE TAFAREL
Contratada
EDGAR PEREIRA FERRAZ
Assessor Jurídico
OAB/MT 3.558-B

CLÁUSULA VII - Da Rescisão
O presente Contrato poderá ser extinto, sem o direito de indenização:

Testemunhas:
1)_____________
2)_____________
Publicado por:
Karlyne Tafarel Barros
Código Identificador:6F7FE714

I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa da CONTRATANTE;
III - por iniciativa da CONTRATADA.
PARÁGRAFO ÚNICO - A extinção do Contrato no caso dos incisos
II e III, será comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VIII - Do Fôro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
N º158/2014
CONTRATANTE: Município de Nova Lacerda - Estado de Mato
Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
C.G.C.(M.F.) sob o n.º 01.614.519/0001-22, com sede na Rua 16
Julho, 815, representado por sua Excelência o Prefeito Municipal,
Senhor VALMIR LUIZ MORETTO, portador do RG. n.º 819750
ssp/MT e CPF n.º 536.127.601-49, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE.
CONTRATADA: ANDREIA PAOLA PEREIRA CORREIA,
brasileira, solteira, portadora RG. n.º 2545366-1 SEJSP/MT e do CPF.
n.º 052.908.241-11, residente e domiciliada na Rua São Rafael, Bairro
Centro, neste município de Nova Lacerda, doravante simplesmente
denominada CONTRATADA, tem entre si justos e combinados pelo
presente instrumento de contratação temporária, mediante as cláusulas
abaixo articuladas.

Elegem-se o Fórum da Comarca de Comodoro / MT, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas deste presente contrato.
E, assim, por estarem justos e acordados, assina o presente contrato
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo nomeada.
Nova Lacerda / MT, 02 de setembro de 2014.
VALMIR LUIZ MORETTO
Prefeito Municipal
Contratante
ANDREIA PAOLA PEREIRA CORREIA
Contratada
EDGAR PEREIRA FERRAZ
Assessor Jurídico
OAB/MT 3.558-B
Testemunhas:

CLÁUSULA I - Do Objeto
A CONTRATANTE, contrata os serviços da CONTRATADA,
considerando o resultado do Processo Seletivo Simplificado
001/2014 de 12/05/2014, para temporariamente prestar serviços junto
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, neste município,
na função de AGENTE DE SERVIÇOS BRAÇAIS, conforme a Lei
Municipal Lei Municipal n.º 695/2014 de 01/04/2014.

1)_________
2)_________
Publicado por:
Karlyne Tafarel Barros
Código Identificador:E66641A3
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2014

CLÁUSULA II - Do Regime Jurídico
A presente CONTRATACÃO é realizada nos Termos da Lei
Complementar N° 052/2010, de 30 de junho de 2010, e do que
couber, na Lei Complementar N° 021/2005, de 15 de Dezembro de
2005, regendo-se por princípios de direitos públicos, aplicando-se
naquilo que for de acordo com Direito e Deveres da Contratação.
CLÁUSULA III - Do Prazo
O presente contrato terá como duração o prazo de 06 (seis) meses,
tendo início no dia 04/09/2014 e término no dia 02/03/2015, podendo
ser prorrogado pelo mesmo período conforme Lei Municipal
695/2014 de 01/04/2014.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Lacerda-MT
CONTRATADO: C. P. MORETTO
OBJETO Registro de Preço para futura e eventual contratação de
empresa especializada em serviço de hospedagem em Hotel e ou
refeições, visando atender a demanda destinada à acomodação e
refeição de colaboradores e outros que venham a convite deste
Município.
PRAZO: 12 Meses
VALOR TOTAL: R$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil e reais)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA –MT, 05 de
Setembro de 2014.

CLÁUSULA IV - Da Remuneração
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Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:FB1BEF00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2014

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGAO 013-2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Lacerda-MT
CONTRATADO: W. PACHECO BEBER & CIA LTDA-ME;
J.M REPR. DE MEDIC.E MATERIAIS HOSPITALARES-ME
OBJETO: Formação de ata de registro de preços para futura e
eventual, aquisição de materiais de consumo e permanente para
manutenção do Departamento de Saúde Bucal.
PRAZO: 12 Meses
VALOR : W. PACHECO BEBER & CIA LTDA-ME:R$ 208.863,00
(Duzentos e oito mil e oitocentos e sessenta e três reais);
J.M. REPR. DE MEDIC. E MATERIAIS HOSPITALARES-ME: R$
120.750,00( Cento e vinte mil e setecentos e cinqüenta reais).
VALOR TOTAL: R$ 329.613,00( Trezentos e vinte e nove mil e
seiscentos e treze centavos).

AVENIDA
TIRADENTES,
211NCENTRONOVA
MARILANDIA /MT-CNPJ-37.464.989/0001-02 - CEP: 78415-000
– Fone: 65 -3352-1122
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 013/2014
OBJETO DO PREGÃO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS
(OLEO DIESEL S 10)
O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, torna público que o
pregão presencial 013/2014, com data de abertura marcada para
09/09/2014 às 09h00min horas, foi declarada DESERTA, por falta
de participantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA –MT, 05 de
Setembro de 2014.
Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:FF34B158
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Lacerda-MT
CONTRATADO: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para
prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de
bilhetes de passagens terrestres intermunicipais no transporte de
passageiros (pessoas carentes e funcionários), no âmbito estadual,
atendendo as necessidades da prefeitura municipal.
PRAZO: 12 Meses
VALOR TOTAL: R$211.580,00 (Duzentos e onze mil e quinhentos e
oitenta reais)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA –MT, 05 de
Setembro de 2014.
Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:DDE8B8CA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Lacerda-MT
CONTRATADO: RAQUEL AZAMBUJA FERREIRA; ROBERTO
CONCEIÇÃO NOGUEIRA
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de
serviços especializados de monitoramento de mídia televisiva
municipal e regional, compilação de imagens, som e texto de matérias
jornalísticas televisivas, de ações administrativas, atos, programas,
serviços e campanhas de interesse público e comunitário, com
clipping televisivo, e de empresa para prestação de serviços de
sonorização palestras e em propaganda volante veiculada em moto,
valor/hora para divulgação de eventos diversos.
PRAZO: 12 Meses
VALOR : RAQUEL AZAMBUJA FERREIRA R$29.250,00 (vinte e
nove mil e duzentos e cinqüenta reais); ROBERTO CONCEIÇÃO
NOGUEIRA R$ 79.000,00( Setenta e nove mil reais).
Total: R$108.250,00(cento e oito mil e duzentos e cinqüenta reais).
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA –MT, 09 de
Setembro de 2014.
Publicado por:
José Carlos Monteiro Júnior
Código Identificador:7FB088B8
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NOVA MARILANDIA MT, 09 de setembro de 2014.
JOSE CLEITON SOUTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
Publicado por:
Rosa Helena Dada Silva
Código Identificador:33C1D59C
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 690/2014
SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A FAZER SUPLEMENTAÇÃO DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, EM MAIS 25%
DO TOTAL DO ORÇAMENTO GERAL ANUAL,
ATRAVÉS DE ANULAÇÃO, TRANSPOSIÇÃO E
REMANEJAMENTO
DE
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS DE UMA CATEGORIA
ECONÔMICA PARA OUTRA E DE UM ÓRGÃO
PARA OUTRO, E ESTABELECE OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
WENER KLESLEY DOS SANTOS, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE NOVA MARILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO,
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
DE MATO GROSSO, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,
CONSOANTE AS NORMAS GERAIS DE DIREITO PÚBLICO E
NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº. 4.320/1964 FAZ SABER QUE
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abrir, junto
ao Orçamento Geral do Município de Nova Marilândia-MT, do
corrente exercício de 2014, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº.
4.320/1964 créditos adicionais suplementados em mais 25% (vinte e
cinco por cento) do total das despesas fixadas na Lei Orçamentárias
Anual.
Parágrafo único - A abertura dos créditos adicionais suplementares
de que trata o caput deste artigo, se dará por anulação, transposição,
remanejamento, excesso de arrecadação, superávit financeiro ou a
transferência de recursos orçamentários de uma categoria econômica
para outra ou de um órgão para outro.
Art. 2º - A suplementação de recursos orçamentários por anulação,
transposição, remanejamento, excesso de arrecadação, superávit
financeiro ou a transferência de recursos orçamentários de uma
categoria econômica para outra ou de um órgão para outro, com o
objetivo a atender o equilíbrio orçamentário, econômico, financeiro,
tributário, fiscal, contábil e patrimonial de interesse e necessidade do
Poder Público Municipal.
Parágrafo único - A autorização de que trata a presente lei, cumpre
ao disposto nas normas Constitucionais pertinentes e será efetivada de
acordo com as regras instituídas pela Lei nº. 4.320/64 obedecidas às
normas estabelecidas pela Lei Complementar N° 101/2000.
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Art. 3º - Além das condições estabelecidas nesta lei, o Poder
Executivo procederá de modo a não prejudicar o interesse público e
nem a probidade administrativa.

PASTORAL DA CRIANÇA
Titular: Maria Odete Costa
Suplente: Roseli Lock Eckert

Art. 4º - Fica igualmente autorizado ao Poder Executivo a tomar todas
as demais providências administrativas, jurídicas, orçamentárias,
financeiras e contábeis, para o fiel cumprimento da presente Lei.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
Titular: Edmar de Souza Nascimento
Suplente: Diovana da Rosa Azevedo

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA-MT, AOS 09 DIAS
DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS OURO VERDE MT ( UNIÃO FAZ A VIDA)
Titular: Valdete Bassegio Schoupinski
Suplente: Licidnéia Paula Franco.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

WENER KLESLEY DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial
Portaria nº 067, de 27 de fevereiro de 2014.

Secretaria Municipal de Fazenda

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.

Registrado e Publicado pela Secretaria Municipal de Administração
na data supra, na forma da lei.
Publicado por:
Devanira da Silva Leite
Código Identificador:C1EC0907

Registre-se,
Afixe-se e
Cumpra-se.
ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:EA55443C

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 146, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
“Dá nova constituição ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente dá outras
providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais, atendendo
as disposições do Art. 8º Lei Municipal nº 1.350/2010 de 13 de
dezembro de 2010;

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 147, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1º. Ficam nomeados os novos membros do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, ficando assim
constituído:
I - REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL
REPRESENTANTE
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular: Raquel Marques de Souza
Suplente: Telma Pinheiro Saravy
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
Titular: Janicleia Lima da Silva
Suplente: Lauriessa Cristina Manteufel Vargas

DE

REPRESENTANTE DA SECRETARIA
SAÚDE
Titular: Sylvia Grahan de Araujo Novaes
Suplente: Josiane Maria da Cunha

DE

MUNICIPAL

Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a execução dos serviços
de sinalização viária vertical e horizontal no Município de Nova
Mutum – Contrato nº 151/2012.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.
Registre-se e
afixe-se.

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E PLANEJAMENTO
Titular: Leonardo Fernando Lima
Suplente: Jacira Silveiro Freire
II – REPRESENTANTE DE ENTIDADES, INSTITUIÇÕES
NÃO GOVERNAMENTAIS E/OU SOCIEDADE CIVIL
ORGANIZADA.
APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS)
Titular: Polyane Silva Rocha Coelho Maass
Suplente: Soeli Antero da Silva Zilio
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:0DCF3175
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 148, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;
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RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.

Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a execução das obras de
Drenagem e Pavimentação no Loteamento Aeroporto – Contrato nº
094/2013.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a execução dos serviços
de manutenção de estradas vicinais, trecho entrada BR163 e MT235,
extensão 34,40KM – Contrato nº 260/2012.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.
Registre-se e
afixe-se.
ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

Registre-se e
afixe-se.

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:A045395D

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:1A657801
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 149, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 151, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:

O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;

Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.
Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a execução da ciclovia
e pista de caminhada – Contrato nº 178/2013.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.
Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a execução dos serviços
de pavimentação no Distrito Industrial Norte – Contrato nº 292/2012.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.
Registre-se e
afixe-se.
ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

Registre-se e
afixe-se.

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:9049B546

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:7CE6A43D
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 150, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 152, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:

O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;

Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.
Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a execução de 50
(cinqüenta) lombadas – Contrato nº 179/2013.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.
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Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.
Registre-se e
afixe-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.
Registre-se e
afixe-se.
ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:3BF80313

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:3EFF5252
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 155, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 153, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;

“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.
Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a aquisição de materiais
(emulsão asfáltica) para aplicação de lama asfáltica– Contrato nº
208/2013.

Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar o fornecimento de meio
fio em concreto para utilizar no estacionamento na Avenida das
Arapongas entre a Rua das Rosas e Avenida das Emas– Contrato nº
036/2014.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.
Registre-se e
afixe-se.

Registre-se e
afixe-se.

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:D17F5F8F

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:D3AD095C
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 154, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 156, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.

“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;

O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.
Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a execução de serviços
para reforma de prédios públicos (creches: Recanto dos Encantos,
Pequeno Aprendiz e Mãe Amiga; Escolas: Cecília Meireles, Carlos
Drumond, Caminhos do Saber, Lúcia Faccio Tasca, Tancredo Neves,
Biblioteca Municipal)– Contrato nº 024/2014.

Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.
Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a elaboração do projeto
elétrico nas escolas municipais na área urbana do Município –
Contrato nº 083/2014.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.
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Registre-se e
afixe-se.

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:032A0DA9

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:A747E652

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 158, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 157, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;

O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.
Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a execução de serviços
para transporte de pedra brita, pedrisco, pó de brita do interior da
cidade de Rosário Oeste com DMT (distancia media de transporte) de
136 km – Contrato nº 118/2014.

Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a execução de serviços
para transporte de pedra brita, pedrisco, pó de brita do interior da
cidade de Rosário Oeste com DMT (distancia media de transporte) de
136 km – Contrato nº 118/2014.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.

Registre-se e
afixe-se.

Registre-se e
afixe-se.

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:7925253A

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:C9CA467A

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 160, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014..
“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 159, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;

O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.
Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a execução de ponte de
madeira sobre o Rio Papagaio na estrada municipal de acesso a
comunidade Ribeirão Grande, conforme planilha, cronograma físico
financeiro e memorial descritivo – Contrato nº 142/2014.

Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a instalação de um
transformador trifásico de 112,5 KVA, 15 KV, 220/127 V, estrutura
CUF3-T-PR, em poste DT 10/600; instalação de estrutura de
derivação CUF- DC3-CF-SI em poste DT/600; extensão de 72 metros
debaixa tensão; extensão de 62 metros em média tensão, que atenderá
o CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL do Bairro
Jardim – Contrato nº 144/2014.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.

Registre-se e
afixe-se.

Registre-se e
afixe-se.
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ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:0FCCC7D5

Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:61C54C01
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 161, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 144, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.

“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.

“Designar Defensor Dativo para apresentar defesa
ao Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2014,
e dá outras providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito de Nova Mutum, Estado de
Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo
Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica Municipal e atendendo a Lei
Complementar nº 014/2002 em seu Art.185, §2º;
RESOLVE:

Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar a instalação de um
transformador trifásico de 112,5 KVA, 15 KV, 220/127 V, estrutura
CUF3-T-PR, em poste DT 10/600; instalação de estrutura N1- DC3
em poste 11/600, que atenderá o Centro Municipal de Educação
Infantil do Loteamento Jardim Ágata – Contrato nº 145/2014.

Art. 1º. Designar a servidora pública Sra. Janicléia Lima da Silva,
Matricula, nº 5521 para, como DEFENSOR DATIVO, apresentar, no
prazo de 10 (dez) dias, defesa escrita no Processo Administrativo
Disciplinar nº 003/2014, para o que lhe será dada vista dos respectivos
autos na de reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
nos dias úteis, das 07:00 ás 11:00 horas e das 13:00 ás 17:00 horas.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 02 de setembro de 2014.

Registre-se e
afixe-se.

Registre-se,
Afixe-se e
Cumpra-se.

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:51A7BFC1
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 162, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.

ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:05BDB2EC
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 145, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.

“Nomeia o Sr. Felipe Mistrello Volpato e dá outras
providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor Sr. Felipe Mistrello Volpato, como
Engenheiro Fiscal, por tempo indeterminado.
Art. 2º. O referido servidor terá que fiscalizar execução de bueiro
tubular duplo D=1,00M para passagem de águas do lago 09 ao lago 08
para melhorias na captação de águas pluviais (área urbana de Nova
Mutum- MT) – Contrato nº 146/2014.

“Institui Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, e dá outras providências”.
O Sr. Adriano Xavier Pivetta, Prefeito Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica Municipal e
atendendo a Lei Complementar nº 014/2002;
RESOLVE:
Art. 1º. Designar as servidoras e Sra. Jussara Aparecida
Crinxenowisck, matricula nº 5244, Sra. Flavia Terezinha Franz
Andolfato, matricula nº 5892 e Sra. Elizabete Costa Guimarães,
matricula nº163, para, sob a presidência da primeira, promover
Processo Administrativo Disciplinar, destinado a apuração dos fatos
de que trata o Proc. nº 007/2014.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 09 de setembro de 2014.

Art. 2º. O prazo para conclusão do Processo será de 60 (sessenta) dias
prorrogável por igual período.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário em especial
Portaria nº 136/2014.

Registre-se e
afixe-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato
Grosso, em 02 de setembro de 2014.
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Registre-se,
Afixe-se e
Cumpra-se.
ADRIANO XAVIER PIVETTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Aline Duarte Dutra
Código Identificador:EFFBB69F
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO ADESÃO Nº 004/2014- PMNM
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
(PROCESSO Nº 179/2014-PMNM)
A Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT, através do Pregoeiro
Oficial Sr. SÉRGIO VÍTOR ALVES RODRIGUES, comunica que
no dia 09/09/2014 foi realizado à adesão à Ata de Registro de Preços
nº 044/2013, referente ao Pregão Presencial nº 069/2013, aquisição de
equipamento para obter maior controle e segurança sobre os dados
trafegados na rede, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos e identificado no preâmbulo:
ITEM 01 - DESCRIÇÃO Switch borda – QTD 15 MARCA/MODELO Allied Telesis/AT-X510 - VALOR UN. R$
7.323,50 - VALOR TOTAL R$ 109.852,50;
ITEM 02 – DESCRIÇÃO 1000 Base-LX MNI-GBIC SFP
Transceiver – QTD 30 - MARCA/MODELO Allied Telesis/ATSPSX - VALOR UN. R$ 359,84 - VALOR TOTAL R$ 10.795,20;
Registrado pelo Ministério Público do Estado de Mato
Grosso/Procuradoria Geral de Justiça, que teve como vencedora do
certame a Empresa MACHADO E SILVA - LTDA, inscrita no
CNPJ sob n. 08.710.871/0001-00, que no dia 15 de agosto de 2014
registrou na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº
20140866574 o 2º (segundo) Instrumento Particular de Alteração
Contratual, onde altera-se a Razão Social para STUDIO
COMÉRCIO
ATACADISTA
DE
PRODUTOS
DE
INFORMÁTICA LTDA.
Nova Mutum/MT, 09 de setembro de 2014.
SÉRGIO VÍTOR ALVES RODRIGUES
Pregoeiro Oficial

Objeto: contratação de serviços de internação compulsória para
tratamento completo em clínica de reabilitação sob mandado judicial
através da gerência do Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC.
Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 22 de setembro de
2014. Horário: 08h00min - Local: Av. Mutum, n. 1250 N, Jardim das
Orquídeas, Nova Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado
junto
ao
Departamento
de
Licitação
pelo
e-mail:
licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou telefone ** 65 3308 5400 Horário de Atendimento: Das 7:h00min as 11h00min e das 13h00min
as 17h00min.
Nova Mutum– MT, 09 de setembro de 2014.
SÉRGIO VÍTOR ALVES RODRIGUES
Pregoeiro
Publicado por:
Sergio Vitor Alves Rodrigues
Código Identificador:437577A2
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE PUBLICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº
141/2014 – REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: contratação de serviços de motoniveladoras para manutenção
das estradas vicinais do interior do município. tipo: menor preço por
item - Data de Abertura: 22 de setembro de 2014. HORÁRIO: 14:00
horas - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Centro, N. Mutum –
MT.Edital e Anexos: Deverá ser retirado junto ao departamento de
licitação pelo e-mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou telefone **
65 3308 5400 - Horário de Atendimento: Das 7:00 as 11:00 e das
13:00 as 17:00 horas.
Nova Mutum – MT, 09 de setembro de 2014.
SÉRGIO VÍTOR ALVES RODRIGUES
Pregoeiro
Publicado por:
Sergio Vitor Alves Rodrigues
Código Identificador:814E9F68
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 902 DE 27 DE AGOSTO DE 2014.

Publicado por:
Cristiano da Silva Lino
Código Identificador:2014008D
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2014
Objeto: Contratação de serviços para execução de obra ampliação
do departamento de tributação, integrado ao Paço Municipal,
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro,
memorial descritivo e projeto. Data de Abertura: 26 de setembro de
2014. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço. Local: Prefeitura
Municipal de Nova Mutum. Edital Completo: Deverá ser retirado na
Prefeitura Municipal de Nova Mutum junto a Comissão de Licitação
ou pelo e-mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br, Telefone: 65 33085400.
Nova Mutum - MT, 09 de setembro de 2014.
WALTER RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR
Presidente da CPL
Publicado por:
Sergio Vitor Alves Rodrigues
Código Identificador:DDF14EC7
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N. 140/2014
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Dispõe sobre a Nomeação de Fiscal de Contratos da
Secretária Municipal de Administração, e dá outras
providências.
A Senhora Raílda de Fátima Alves Prefeita Municipal de Nova
Nazaré, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:
Artigo 1°: Designar a servidora LUCIENE LEITE DA SILVA, CPF
Nº 014.303.071-02, para acompanhamento e fiscalização do contrato
nº 108/2014, firmado com a empresa, KLC – CONSULTORIA EM
GESTÃO PUBLICA LTDA –ME.
Artigo 2°: O Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para
Planejamento, Execução e Coordenação na Elaboração e Aplicação do
concurso público para preenchimento de vagas da Prefeitura
Municipal de Nova Nazaré-MT.
Artigo 3°: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Nova Nazaré, aos Vinte sete dias de Agosto de 2014.
RAILDA DE FÁTIMA ALVES
Prefeita Municipal de Nova Nazaré - MT
PUBLIQUE-SE,
REGISTRA-SE,
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CUMPRA-SE.
Publicado por:
Evanete Alves Guimarães
Código Identificador:477FA286
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 1279 DE 15 DE AGOSTO DE 2.014.

REFRIGERAÇÕES ME, vencedora dos itens por apresentar menor
preço total no valor de 370.825,00 (trezentos e setenta mil oitocentos
e vinte e cinco reais) e JOSIAS VIANA DA SILVA ME vencedora
dos itens por apresentar menor preço total no valor de 105.028,00
(cento e cinco mi e vinte e oito reais ) e atender os requisitos do
processo licitatório.
Nova Olímpia- MT, 08 de Setembro de 2014.

“Dispõe sobre a readaptação de servidor público no
âmbito da Administração Pública e da outras
providências”.

ELIETE MARIA DA SILVA
Pregoeira Oficial
Publicado por:
Elizete Maria da Silva
Código Identificador:A5AF4F56

A Sra. Raílda de Fátima Alves, Prefeita Municipal de Nova Nazaré,
Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere
a Lei Orgânica do Município e,
Considerando o Art. 12 e 13 da Lei Complementar nº. 023 de 23 de
Agosto de 2007 e,
Considerando o Art. 17 e 18 da lei Municipal de n° 129 de 18 de
junho de 2004 e,
Considerando o Laudo Médico Pericial no processo Administrativo
Processo Nº 2012.05.00009P.
DECRETA:
Art. 1º. - Fica a servidora pública LEDA MARIA DA SILVA, inscrita
sob CPF n° 291.926.091-04 e RG n° 1995951 SSP/GO, brasileira,
residente e domiciliada neste município, efetiva na função de
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR, lotada na Secretaria
de Educação Cultura, designada a ocupar a função de VIGIA,
conforme prevê a Lei Complementar de n° 033 artigo 7°, paragrafo
3°, inciso I, como forma de READAPTAÇÃO.
Art. 2°. – O período concedido terá inicio no dia 09 de JUNHO de
2014, devendo a servidora passar por nova pericia médica após o
período de 01 ano.
Art. 3° - A remuneração da servidora não sofrerá nenhum reajuste
salarial, por motivo da readaptação.
Art. 4º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir do dia 06 de Junho de 2014,
revogados as disposições em contrário,
Gabinete da Prefeita de Nova Nazaré, Estado de Mato Grosso aos 15
dias do mês de Agosto de 2.014.
RAILDA DE FÁTIMA ALVES
Prefeita Municipal.
Publicado por:
Evanete Alves Guimarães
Código Identificador:297B9A03
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA
DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.
12032/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2014 – REGISTRO
DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, SERVIÇO TÉCNICO DE
MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO,
REINSTALAÇÃO A SER REALIZADA EM APARELHOS DE AR
CONDICIONADO, REFRIGERADOR, FREEZER, BEBEDOURO E
FOGÃO INDUSTRIAL.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA-MT CNPJ 03.238.920/0001-30.
CONTRATADAS: cumprindo o encargo que nos foi confiado
adjudicamos vencedoras as empresas: J. GAMA DE SOUZA
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBICACAO DO DECIMO PRIMEIRO ADITIVO
CONTRATO 26/2011
Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 026/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT.
Contratado: BR CARRARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME
Data Assinatura: 09 de setembro de 2014
Objeto: O presente Termo Aditivo vem ajustar e aditar o prazo do
contrato original, o na Clausula Quarta do Contrato de Prestação de
Serviços nº. 026/2011, que tem como o objeto o seguinte:
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II – COM
06 SALAS DE AULA, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854,00M²,
LOCALIZADO A RUA MARIA HELENA, ESQUINA COM A
RUA BAHIA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E
PLANILHAS ANEXO da Tomada de Preços nº. 002/2011.
CLAUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
Fica alterado a Cláusula Quarta - dos prazos da execução do serviço,
onde a empresa terá que concluir a obra até o dia 31de dezembro de
2014.
Publicado por:
Edinalva Nunes Tenorio
Código Identificador:937550D1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO
NORTE
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1073/2014, DE 09 DE SETEMBRO DE
2014.
Súmula: “Autoriza o poder Executivo Municipal a
realizar Processo Seletivo Simplificado e dá outras
Providencias”.
João Antônio de Oliveira, Prefeito Municipal de Novo Horizonte do
Norte, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, faz
saber e a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a Realizar
Processo Seletivo Simplificado, para contratação de prestadores de
Serviço no Cargo de Dentista, tal vaga se faz necessária para termos
as duas equipes de saúde da família completas, pois acarreta no corte
de recursos federais.
Art. 2º- O prazo do Processo Seletivo Simplificado será de 01 (um)
ano, podendo ser prorrogado por igual período.
Art. 3º- A presente contratação deverá ser precedida de Processo
Seletivo Simplificado.
Art. 4º-Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito de Novo Horizonte do Norte, em 09 de setembro
de 2014.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte-MT, 09
de setembro de 2014.

JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Queila Lisot
Código Identificador:9816D247

JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Queila Lisot
Código Identificador:893288DC

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 1074, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
SÚMULA: “Autoriza o Poder Executivo a conceder
auxílio alimentação / água potável ao médico
vinculado ao Programa Mais Médicos e dá outras
providências”.
Art. 1º Esta Lei autoriza o Poder Executivo a conceder Auxílio
Alimentação/água potável ao médico do programa mais médico,
instituído pela medida provisória nº 621 e pela portaria
interministerial nº 1.369, ambas, de 8 de julho de 2013.
Art. 2º O bolsa auxílio alimentação / água potável compreenderão o
valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) mensais destinado
ao médico vinculado ao programa mais médicos.
- Os benefícios dispostos no caput deste artigo terão vigência
enquanto o médico vinculado ao Programa Mais Médicos atuar no
Município de Novo Horizonte do Norte.
Art. 3º Nos termos do artigo 11 da medida provisória nº 621, de 2013,
e do termo de adesão e compromisso celebrado entre o Ministério da
Saúde e o Município de Novo Horizonte do Norte, as atividades
desempenhadas pelos profissionais no âmbito do Programa Mais
Médicos do Governo Federal não criam vínculo empregatício de
qualquer natureza com a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do
Norte.
Art. 4.º Para dar suporte a esta despesa, fica criado no Orçamento
Programa do Município para o exercício de 2014, Crédito Especial na
atividade 2012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SAUDE DA
FAMILIA, o elemento de despesa 33.90.48.00 – OUTROS AUXILIO
FINANCEIRO A PESSOA FISICA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 213/2014
O Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte-MT, no uso de
suas atribuições que Confere-lhe o Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica
do Município.
RESOLVE:
Artigo 1º - Transferir a fonte de pagamento da servidora:
ROSALINA APARECIDA COSTA, portadora do RG: nº 754.175
SSP/MT e CPF: nº 513.636.581-15, lotada na Secretaria Municipal de
Educação,Cultura, Esporte e Lazer, no Cargo de Professora fonte de
pagamento Peja 60% (Programa de Apoio ao Atendimento de Jovens
e Adultos) Departamento 10-06-0, para fonte de pagamento 25%
Educação Ensino Fundamental 10-1-1.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições contrárias.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte-MT, 09
de setembro de 2014.
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Queila Lisot
Código Identificador:55C6DA11

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte-MT, 09
de setembro de 2014.
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Queila Lisot
Código Identificador:614704F0
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 212/2014
O Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte-MT, no uso de
suas atribuições que Confere-lhe o Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica
do Município.
RESOLVE:
Artigo 1º - Transferir a fonte de pagamento do servidor: Joaquim
Ribeiro da Silva, portador do RG 8.540.972 SSP/MT e CPF
647.286.178-15, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, no Cargo de Professor, fonte de pagamento Peja 60%
(Programa de Apoio ao Atendimento da Educação de Jovens e
Adultos) Departamento 10-6-1, para fonte de pagamento Fundeb 60%
Departamento 10-3-3.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições contrárias.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 051/2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO
NORTE /MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE,
CONFERE-LHE O ART.45, INCISO IV, DA LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO.
DECRETA:
Artigo 1º - Fica Decretado o turno único para a jornada de trabalho no
serviço Público Municipal, a partir do dia 15/09/2014 a 31/12/2014,
período esse compreendido das 7:00h às 12:00h de Segunda a Sextafeira.
Artigo 2º - O turno único não se aplica aos plantões necessários, as
atividades de caráter essencial na Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanismo.
Artigo 3º - Cessado o turno único, os servidores retornarão ao
cumprimento da jornada de trabalho especificada em lei para seus
cargos, cujo cumprimento ficará apenas suspenso temporariamente em
decorrência deste decreto.
Artigo 4º - Fica facultada, na vigência do turno único, a convocação
para prestação de serviço extraordinário, principalmente nos casos de
situação de emergência ou calamidade pública, pagando-se, nessa
hipótese, apenas as horas excedentes à jornada de trabalho
estabelecida aos cargos.
Artigo 5º - O presente decreto aplica-se aos serviços interno,
ressalvado o disposto no art.3º.
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Artigo 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando o Decreto nº 042 de 15 de julho de 2014.
PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE E
CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte – MT,
em 09 de setembro de 2014.
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Queila Lisot
Código Identificador:D9868F4F
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2014 PARA NOMEAÇÃO
E POSSE DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº
001/2013, REALIZADO EM 08/09/2013
O Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte-MT, Sr. João
Antonio de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o disposto no Art. 37 da Constituição Federal, as Legislações
Estadual e Municipal e em conformidade com o Decreto nº 050/2013,
de 07 de outubro de 2013, CONVOCA em CARÁTER
EMERGENCIAL a candidata Classificada no Concurso Público
Municipal nº 001/2013 realizado em 08 de setembro de 2013, para
comparecer no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste
edital, na Sede da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do NorteMT apresentando os documentos de habilitação relacionados no
Anexo I deste edital, bem como realizar exame médico admissional
nos termos dos Anexos II e III deste edital, a fim de ser nomeada ao
respectivo cargo no prazo acima estabelecido e tomar posse no prazo
de 30 (trinta) dias a partir da nomeação, podendo ser prorrogado por
igual período de acordo com o interesse da Administração Pública
Municipal:
CANDIDATA CONVOCADA PARA TOMAR POSSE NO
SERVIÇO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVO HORIZONTE DO NORTE-MT:
NOME
ELINEIA MORAES DA SILVA

CARGO
PROFESSORA

CLASSIFICAÇÃO
8ª CLASSIFICADA

Para a realização do exame médico admissional a candidata
classificada, conforme lista acima, domiciliada neste município
deverá se apresentar no PSF. Se a candidata for domiciliada em outra
unidade da federação deverá realizar o exame médico admissional
perante qualquer médico devidamente registrado no CRM (Conselho
Regional de Medicina).
A candidata convocada deverá se submeter aos exames enumerados
no ANEXO II e apresentar atestado médico conforme o ANEXO III.
Será considerado desistente perdendo a vaga respectiva, se a candidata
aprovada não se apresentar no prazo fixado por este edital; não se
apresentar para tomar posse no prazo fixado; não comprovar os
requisitos exigidos através da documentação necessária para o
provimento do cargo, podendo a Prefeitura Municipal Novo Horizonte
do Norte/MT, convocar o (a) candidato (a) classificado (a) na
colocação subseqüente.
Novo Horizonte do Norte/MT, 09 de setembro de 2014.
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
ANEXO I
Apresentar em cópia
Carteira de Identidade (RG).
Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Título de Eleitor e comprovante da Justiça Eleitoral - 2012.
Certidão de Nascimento ou Casamento (se casado, cópia CPF do
cônjuge)
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Carteira de Trabalho
PIS ou PASEP
Numero de Telefone para contato
Comprovante de residência
Certidão dos filhos menores de 21 anos
Carteira de vacinação (dos filhos se tiver)
Reservista ou Alistamento Militar (Obrigatório para o sexo
masculino)
Carteira Nacional de Habilitação (Obrigatório para o cargo de
motorista)
Apresentar em cópia autenticada:
Comprovante de Escolaridade (Histórico/Atestado e ou Certificado de
Conclusão)
Apresentar via original:
Certidão Negativa expedida pelo Órgão de Classe (CRM, CRO,
COREN, CREFITO etc...)
Certidão de Quitação Eleitoral
Exame Médico Admissional
Certidão de Antecedentes Criminais da Comarca do domicilio do
candidato
Declaração de Bens
Declaração de não acumulo de cargo, emprego ou função pública.
Uma foto 3x4 recente
ANEXO II
EXAMES CLINICOS ADMISSIONAIS PARA TODOS OS
CARGOS
Cargos: Apoio Administrativo Educacional “A”, “C”, “E” e
Professor.
HEMOGRAMA
GLICEMIA
COLESTEROL TOTAL
Cargos: Assistente Social, Agente Social de Esporte e Lazer,
Monitor de Artesanato, Enfermeira, Farmacêutico, Nutricionista,
Dentista, Médico, Técnico em Enfermagem, Psicóloga,
Fisioterapeuta, Recepcionista, Auxiliar de Consultório Dentário ACD, Técnico em Agropecuária, Técnico Agrícola,Veterinário,
Agente de Saúde Ambiental - ASA, Fiscal Sanitário, Auxiliar de
Laboratório, Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia, Agente
Comunitário de Saúde, Orientador Social,
HEMOGRAMA.
GLICEMIA.
COLESTEROL TOTAL
HIV
SOROLOGIA(HEPATITES)
Cargo: Motorista, Operador de Trator de Pneus.
ACUIDADE VISUAL
HEMOGRAMA.
GLICEMIA.
COLESTEROL TOTAL
RAIO-X COLUNA COM LAUDO
Cargos: Gari / Zeladora/ Operador de Saneamento / Serviços
Gerais
SOROLOGIA (HEPATITES)
HIV I E II
HEMOGRAMA.
GLICEMIA.
COLESTEROL TOTAL
RAIO-X COLUNA COM LAUDO
Cargo: Cozinheira
SOROLOGIA (HEPATITES)
HIV I E II
HEMOGRAMA.
GLICEMIA.
COLESTEROL TOTAL
PARAZITOLOGICO FEZES
VDRL
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ANEXO III
MODELO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL – ASO
ÓRGÃO EMPREGADOR:
( ) Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte-MT - CNPJ nº
Nome do servidor: _________________
Identidade nº ____________ Data de nascimento_________
Função que irá exercer: ___________
MOTIVO DA AVALIAÇÃO MEDICA:
( ) Admissional

P.A: _______ mmHg
Cabeça – Face __________Dentes__________
Tórax Tipo: _______F.R.______Asculta_____________
Ap. Circ. Asculta:____________
Abdomem Tipo: __________Palpação_____________
Ap. Genito Urinário: ___________
Coluna Vertebral_______________
Membros____________
Sistema Nervoso ____________
Exames Complementares ___________________
Uso de lentes corretoras: Não ( ) Sim ( )

PROCEDIMENTO MÉDICO A QUE FOI SUBMETIDO
( ) Avaliação clínica e Anamnese Ocupacional
( ) Exame de aptidão física e mental

CONCLUSÃO: ( ) APTO ( ) INAPTO
Publicado por:
Queila Lisot
Código Identificador:D072526E

Exames Complementares________________
Observações: _________________________
Conclusão sobre a capacidade Laborativa:
( ) Apto
( ) Inapto
Riscos Ocupacionais
( ) Físicos ( ) Ergonômicos ( ) Químicos
( ) Biológicos ( ) Acidentes ( ) Sem Risco
Próxima Avaliação:
( ) seis meses ( ) um ano ( ) dois anos
data, ___/____/_____
_______________________
Assinatura servidor Carimbo
_______________________
Assinatura Médico/CRM
ÓRGÃO EMPREGADOR:
( ) Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte-MT – CNPJ nº
Nome do Servidor: _______________
Identidade nº _________ Idade: ____ Estado Civil: ________
Função que irá exercer: ________ Naturalidade: __________
Antecedentes: Já teve ou tem?
( ) Pressão alta ( ) Tuberculose ( ) Alergia a medicamentos/Alimentos
( ) Hepatite ( )Asma
( ) Pneumonia ( ) Sífilis ou doenças sexualmente transmissíveis ( )
Otite ( ) Diabetes
Intervenção cirúrgica? Sim. ( ) Não ( ) __________
Uso de medicamentos? Não ( ) Sim ( ) __________
Mulheres: Menstruação – Menarca: ( ) Regular ( ) Irregular ( )
Ausente
Gestação: ( ) P.N. ( ) Cirúrgicos ( ) Filhos vivos ( ) Aborto
HISTORICO OCUPACIONAL
Empregos Anteriores – Empresa: _____________
Função: __________ Tempo na empresa: ______Turno:
__________________
Poeira ( ) Ruído ( ) Calor excessivo ( ) Frio ( ) Radiação ( )
Alta Pressão ( ) Baixa Pressão ( ) Outros ( )
Metais Pesados: Ácidos ( ) Solventes orgânicos ( ) Inseticidas ( )
Fungicidas ( )
Urinário ( ) Outros ( )
Exerce outra atividade além do emprego? Não ( ) Sim ( )
Já sofreu algum acidente do trabalho? Não ( ) Sim ( ) C/ afastamento (
) Encaminhado ( )
Fuma? Não ( ) Sim ( ) Cigarro ( ) Charuto ( ) Cachimbo ( )
Bebe? Não ( ) Sim ( ) destilada ( ) fermentada ( ) sem preferência ( )
Pratica algum esporte? Não ( ) Sim ( ) quantas vezes por semana ( )
EXAME MÉDICO
Vacinas: Anti Tetânica ( ) Poliomielite ( ) Tríplice ( ) Outras:
____________
Altura: ______ Peso: _______ Temperatura: ________ Pulso:
_________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 214/2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO
NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão para realização do Processo Seletivo
Simplificado para atender demanda temporária na área da Saúde, nos
seguintes cargos e respectivos membros:
Cargos:
Cirurgião Dentista;
Membros:
Presidente: Maria Salete da Silva;
Membro: Marcos Rafael de Souza;
Membro: Elizandra Aparecida Brito
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT, 09
de setembro de 2014.
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Queila Lisot
Código Identificador:43A088E7
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE CHAMADA PUBLICA MODALIDADE:
CHAMADA PUBLICA N.º 001/2014
A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte, Estado de
Mato Grosso, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, torna público, para conhecimento dos interessados,
que de acordo com a Lei 12.188/10, Lei n° 11.947/09, resolução
FNDE/CD
nº.
038/2009
e
Instrução
Normativa
002/2009/GS/SEDUC/MT, realizar-se-á às 08h00min do dia
01/10/2014, na Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada
à Av. Kara José, 395, centro, a Chamada Publica n.º 001/2014, Tipo
Menor Preço Por Item, objetivando o registro de preços de
gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor
familiar rural, para atender alunos da rede municipal de ensino
de Novo Horizonte do Norte - MT. Maiores informações poderão
ser obtidas com a aquisição do Edital completo, na Sede da Secretaria
Municipal de Educação, no endereço acima mencionado, no telefone
(66) 3559 1285 e site www.novohorizontedonorte.mt.gov.br.
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Novo Horizonte do Norte - MT, 09 de Setembro de 2014.
MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA
Secretaria Municipal de Educação
Publicado por:
Queila Lisot
Código Identificador:02F42DCD
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA CONJUNTA Nº 001 /2014/GS/SME/SEDUC
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVO
MUNDO - MT E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,
considerando as exigências da Lei de Diretrizes e Base da Educação,
procede a organização das matrículas das Unidades de Ensino Público
do Município de Novo Mundo/MT, para o ano de 2015.
RESOLVE:
Artigo 1º - CONSTITUIR, comissão Conjunta formada pelos
profissionais abaixo relacionados, para que sob a coordenação do
primeiro e do segundo, procedam ao Reordenamento da Rede Pública
de Ensino Público do Município de Novo Mundo - MT com o
objetivo de garantir qualidade ao atendimento em 2015.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E
CONVÊNIOS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº. 76/2014
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº. 54/2014.
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 41/2014
Objeto: OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E DE
ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO
DE SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM,
CONFORME PROPOSTA CONSTANTE DO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 54/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 41/2014,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2014.
Contratante: Município de Novo São Joaquim / Mato Grosso
Contratada: VERA CRUZ COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E
MÓVEIS LTDA - ME.
Valor: R$ 21.031,09 (vinte e um mil trinta e um reais e nove
centavos).
Período de vigência: 01/09/2014 à 01/09/2015.
Prazo de Entrega: 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação.
Fundamento legal: Este contrato se fundamenta nas disposições
consubstanciadas pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
Novo São Joaquim, 01 de Setembro 2014.

Nome

Função / Órgão

Luciana Daufenbach
Valdeci Ferreira dos Santos
José Euzébio Santana
Sergio Heming dos Santos
Marisa Sanches
Dayane Cristielle Siquiere

Secretária M. Educação / SME
Assessor Pedagógico / SEDUC
Professor / SME
Professor / SEDUC
Professora / SME
Professora / SEDUC

Artigo 2º- Determina que as decisões decorrentes do processo de
Organização Escolar sejam acatadas e cumpridas pelas Equipes
Gestoras das Unidades de Ensino Estaduais e Municipais de Novo
Mundo/MT.
Artigo 3º - A referida comissão deverá iniciar seus trabalhos após a
assinatura desta Portaria, no prazo de 30 (trinta) dias apresentando
quadro de atendimento da Demanda Escolar para o ano letivo de
2015.
Artigo 4º - Após a finalização dos trabalhos o relatório final deverá
ser encaminhado a Coordenadoria de Microplanejamento e Estrutura
Escolar – SUGT/SEDUC, a qual deliberará sobre o caso.
Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua assinatura,
revogando-se as disposições contrárias.
REGISTRADA
PUBLICADA
CUMPRA-SE
Gabinete da Secretária, Novo Mundo/MT, em 08 de setembro de
2014.
LUCIANA DAUFENBACH
Secretária Municipal de Educação
Portaria 090/2014
VALDECI FERREIRA DOS SANTOS
Assessor Pedagógico/SEDUC
Decreto 516/15/07/2011
Publicado por:
Gizele Bellatto
Código Identificador:D1C39154

LEONARDO FARIA ZAMPA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Daniele Lorrani Cardoso da Silva
Código Identificador:CEAF7504
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E
CONVÊNIOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO
Resultado de Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 40/2014
A Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim/MT, através do
PREGOEIRO, designado pela Portaria nº 06/2014, de 02/01/2014,
publicada em 02/01/2014 torna público, para conhecimento dos
interessados que no Pregão Presencial nº. 39/2014, com o objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LEITOS DE CASA DE APOIO PARA
ATENDIMENTO DE PACIENTES, USUÁRIOS DO SUS,
OFERECENDO
DEPENDÊNCIAS
MASCULINAS
E
FEMININAS PROVIDAS DE DORMITÓRIOS E BANHEIROS,
FORNECENDO AINDA NO MÍNIMO, QUATRO REFEIÇÕES
DIÁRIAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, CAFÉ DA TARDE E
JANTAR) E AINDA DEVERÁ FORNECER TRANSPORTE
PARA LOCOMOÇÃO CASA DE APOIO/UNIDADE DE
SAÚDE/CASA DE APOIO NA CIDADE DE CUIABÁ/MT,
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Obteve o seguinte resultado a empresa; CASA DE AMPARO A
FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESCENTE - CAFICA
sagrou-se vencedora dos seguintes itens: ITEM 01; com o valor total
de R$ 72.000,00; (setenta e dois mil reais.) Foram recebidos os
documentos de Habilitação da empresa vencedora onde foi julgada e
considerada devidamente HABILITADA a empresa CASA DE
AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLESCENTE
- CAFICA; O Processo Administrativo referente à licitação acima,
encontra-se a disposição dos interessados na sala licitações da referida
Prefeitura, localizada na Rua Cachoeira. Da Fumaça, 77 Bairro Jardim
da Palmeiras, neste município de Novo São Joaquim/MT, de segunda
à sexta-feira no horário de atendimento ao público.
Novo São Joaquim - MT, 01 de Setembro de 2014.
VALBER KENEDY BARBOZA SANDES
Pregoeiro Oficial
Processo nº 53/2014.
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Publicado por:
Daniele Lorrani Cardoso da Silva
Código Identificador:BF23FAFD

Publicado por:
Luciane Raquel Brauwers
Código Identificador:CDC44E2E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E
CONVÊNIOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Resultado de Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/2014
A Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim/MT, através do
PREGOEIRO, designado pela Portaria nº 06/2014, de 02/01/2014,
publicada em 02/01/2014 torna público, para conhecimento dos
interessados que no Pregão Presencial nº. 42/2014, com o objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA,
ÉTICOS,
GENÉRICOS
E
SIMILARES,
PARA
A
DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO,
ATRAVÉS DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL,
CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO
MÁXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE
PREÇOS DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMA,
ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
COMÉRCIO FARMACÊUTICO.Obteve os seguintes resultados as
empresas; DROGARIA FUTURA LTDA - ME sagrou-se vencedora
do seguinte item: ITEM 01: Desconto de 17% (dezessete por cento);
a empresa RECMED COMERCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES - EIRELI sagrou-se vencedora dos seguintes
itens: ITEM 02: Desconto de 65% (sessenta e cinco por cento);
ITEM 03: Desconto de 67% (sessenta e cinco por cento). Foram
recebidos os documentos de Habilitação das empresas vencedoras
onde foi julgada e considerada devidamente HABILITADAS as
empresas DROGARIA FUTURA LTDA – ME e RECMED
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES – EIRELI. O
Processo Administrativo referente à licitação acima, encontra-se a
disposição dos interessados na sala licitações da referida Prefeitura,
localizada na Rua Cachoeira. Da Fumaça, 77 Bairro Jardim das
Palmeiras, neste município de Novo São Joaquim/MT, de segunda à
sexta-feira no horário de atendimento ao público.

ASSESSORIA JURIDICA
PORTARIA Nº 263/2014

Novo São Joaquim - MT, 09 de Setembro de 2014.
VALBER KENEDY BARBOZA SANDES
Pregoeiro Oficial
Processo Nº 55/2014.
Publicado por:
Daniele Lorrani Cardoso da Silva
Código Identificador:AC414A39

PORTARIA Nº 263 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA
PREMIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
OCUPANTE DE CARGO EFETIVO.
VILSON PIRES, Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato
Grosso, no uso das atribuições legais que lhes são atribuídas pela Lei
Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 164A/2006.
RESOLVE;
Art. 1º- Conceder a LICENÇA PRÊMIO pelo período de 90
(noventa) dias ininterruptos ao Servidor Público Municipal o Srº.
EDUARDO APARECIDO MORAES DA SILVA, Matrícula 32,
portador do RG sob o nº 5134096-5SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob
o nº 722.407.769-00, ocupante do Cargo Efetivo de Motorista de
Veículo Pesado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme
disposto no Art. 1º da Lei Municipal nº 164A de 20 de Abril de 2006,
e em atendimento ao requerimento da Servidora.
PERIODO AQUISITIVO
2006/2011

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor com data retroativa do dia
05/09/2014, revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.
Registra-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Paranatinga-MT, 09 de Setembro de 2014.
VILSON PIRES
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 096/2014
A Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, através da sua Pregoeira
nomeada pelo Decreto Municipal nº. 005/2014, torna público que
estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº.
096/2014, regido pela Lei nº. 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal
nº. 153/2009, subsidiada pela Lei nº. 8.666/1993. Objeto: Aquisição
de equipamentos hospitalares para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíta/MT. Início da Sessão: dia
26/09/2014, Horário: 08:00 horas. Credenciamento: das 07:30 às
08:00 horas. Retirada do Edital na Prefeitura e no site:
www.paranaita.mt.gov.br, informações pelo telefone: (66) 3563-2700,
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta,
situada a Rua Alceu Rossi, s/ nº. Centro, Paranaíta/MT, CEP: 78.590000.

PERIODO DA LICENÇA
05/09/2014 á 03/12/2014

Publicado por:
Bertolina Alves de Lima
Código Identificador:51B376EC
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PORTARIA N.º 261/SLC/2014 ATO DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL DE CONTRATOS FISCAL DE CONTRATOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Paranaíta/MT, 09 de Setembro de 2014.

Processo: O presente contrato é celebrado por Dispensa de
Licitação nº 013/2014 e tem embasamento legal no art. 24, Inciso
X da Lei 8.666/93.
Unidade
Gestora:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PARANATINGA
Objeto: A locação de um imóvel, para instalação do Procon, Conselho
Tutelar, Secretarias de Agricultura e Industria e Comercio e outros
departamentos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de
Administração.
Vigência: 02/09/2014 ATÉ O DIA 02/09/2015
Contratado: Jovenal de Souza Silva
Valor do Contrato: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

LUCIANE RAQUEL BRAUWERS
Pregoeira

O Senhor VILSON PIRES, Prefeito Municipal de Paranatinga Estado
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:
R E S O L V E:
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I - NOMEAR, o servidora Gislaine Barbieri Zamar, Matrícula nº
4658, lotada no Procon Municipal, Fiscal do Contrato nº 067/2014
que representará a Administração Municipal perante o contratado e
zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades
de orientação, fiscalização e controle previstas na Portaria, conforme
Instrução Normativa SCL nº 006/2011 de 07 de Outubro de 2011,
devendo ainda:
DA FISCALIZAÇÃO:
Cada secretaria requisitante indicará no projeto básico/solicitação o
servidor responsável pela gerência e fiscalização dos contratos
pertinentes a sua pasta;
O servidor designado como fiscal deverá assinar no verso da nota
fiscal, atestando e fiscalizando o recebimento do bem ou serviço e no
caso de Obras a medição que deverá ser anexada a nota fiscal, e enviar
relatório mensal ao setor de contratos, para análise do objeto pactuado
no contrato.
OUTRAS LEGISLAÇÕES:
Anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem
cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666,
de 1993;
Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas,
especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e
sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o
local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos
críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando,
assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para
instruir possível procedimento de sanção contratual;
Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela
contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão
contratual e/ou aplicação de penalidades;
Exigir que a contratada substitua os equipamentos/produtos/bens que
se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por
vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos,
inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo
contratante;
Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e
determinar desfazimento, ajustes ou correções;
Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua
responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado
pelas partes, de acordo com o art. 73 da Lei n.º 8.666, de 1993,
recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;
Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade
em documento;
Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
Encaminhar a documentação à unidade correspondente para
pagamento;
Comunicar à Administração eventual subcontratação da execução,
sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
Fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada
locados nos serviços, para verificar a regularidade trabalhista;
Verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização pelos
empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual
exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do
acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento,
comunicar à Administração para promoção do possível processo
punitivo contratual;
Exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de
crachá e de uniforme pelos empregados da contratada, quando for o
caso, e conduta compatível com o serviço público, pautada pela ética
e urbanidade no atendimento.
II - Na ausência do servidor supra designado, fica designado como
suplente o Servidora Yeda Suely Jorge da Silva, Matrícula nº 136,
lotado na Ouvidoria Municipal.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGAMT, EM 08 DE SETEMBRO DE 2014.
VILSON PIRES
Prefeito Municipal
Registrada na Secretaria de Gabinete e Publicada por afixação no
local de costume, na data supra.
CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO
Gislaine Barbieri Zamar, e Yeda Suely Jorge da Silva declaram
estar cientes da designação ora atribuídas, e das funções que são
inerentes em razão da função.
GISLAINE BARBIERI ZAMAR
Fiscal de Contrato
YEDA SUELY JORGE DA SILVA
Suplente
Publicado por:
Sabta Taylla Biazin da Silva
Código Identificador:31F6D92E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PORTARIA N.º 262/SLC/2014 ATO DE DESIGNAÇÃO DE
FISCAL DE CONTRATOS FISCAL DE CONTRATOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Processo: O Presente Contrato é celebrado, tendo como base legal
o Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico 007 Edital
044/2014 e a proposta adjudicada, tendo sido observadas as
disposições contidas na Lei no 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
Unidade
Gestora:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PARANATINGA
Objeto: Prestação de Serviços de Locação de espaço físico para
lazer, estruturas de ótima qualidade para hospedagem e
fornecimento de alimentação conforme solicitação da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Vigência: 03/09/2014 ATÉ O DIA 03/10/2014
Contratado: L.M Organização Hoteleira Ltda
Valor do Contrato: R$ 12.240,00 (doze mil duzentos e quarenta
reais).
O Senhor VILSON PIRES, Prefeito Municipal de Paranatinga Estado
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:
R E S O L V E:
I - NOMEAR, o servidora Fatima Rosane Ritter Pereira, Matrícula
nº 3825, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social, Fiscal
do Contrato nº 068/2014 que representará a Administração Municipal
perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado,
exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle
previstas na Portaria, conforme Instrução Normativa SCL nº
006/2011 de 07 de Outubro de 2011, devendo ainda:
DA FISCALIZAÇÃO:
Cada secretaria requisitante indicará no projeto básico/solicitação o
servidor responsável pela gerência e fiscalização dos contratos
pertinentes a sua pasta;
O servidor designado como fiscal deverá assinar no verso da nota
fiscal, atestando e fiscalizando o recebimento do bem ou serviço e no
caso de Obras a medição que deverá ser anexada a nota fiscal, e enviar
relatório mensal ao setor de contratos, para análise do objeto pactuado
no contrato.
OUTRAS LEGISLAÇÕES:

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com
eficácia a partir de 08 de Setembro de 2014, revogadas as disposições
em contrário.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem
cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666,
de 1993;
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Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas,
especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e
sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o
local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos
críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando,
assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para
instruir possível procedimento de sanção contratual;
Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela
contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão
contratual e/ou aplicação de penalidades;
Exigir que a contratada substitua os equipamentos/produtos/bens que
se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por
vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos,
inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo
contratante;
Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e
determinar desfazimento, ajustes ou correções;
Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua
responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado
pelas partes, de acordo com o art. 73 da Lei n.º 8.666, de 1993,
recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;
Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade
em documento;
Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
Encaminhar a documentação à unidade correspondente para
pagamento;
Comunicar à Administração eventual subcontratação da execução,
sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
Fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada
locados nos serviços, para verificar a regularidade trabalhista;
Verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização pelos
empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual
exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do
acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento,
comunicar à Administração para promoção do possível processo
punitivo contratual;
Exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de
crachá e de uniforme pelos empregados da contratada, quando for o
caso, e conduta compatível com o serviço público, pautada pela ética
e urbanidade no atendimento.
II - Na ausência do servidor supra designado, fica designado como
suplente o Servidora Nirte Maria Silva, Matrícula nº 4664, lotada no
Gabinete do Secretário.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
049/2014
A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através de sua pregoeira
nomeada pela portaria 021 de 22 de Janeiro de 2014, torna público
para conhecimento dos interessados, que na Licitação, PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 049/2014, cujo objeto é Registro de Preços
objetivando à Aquisição de Combustível, (Gasolina comum),
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria de Agricultura do Município de Paranatinga. Foi vencedora
do certame: A empresa Auto Abastecedora Soledade Ltda com o
valor do litro da gasolina Comum R$ 3,29 totalizando com o valor de
R$ 42.770,00 (quarenta e dois mil setecentos e setenta reais).
Paranatinga-MT, 05 de Setembro de 2014.
LÚCIA APARECIDA DE FRANÇA CORRÊA
Pregoeira
Publicado por:
Sabta Taylla Biazin da Silva
Código Identificador:CCA6B26E
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO/DESERTA/REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 046/2014
A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através de sua pregoeira
nomeada pela portaria 021 de 22 de Janeiro de 2014, torna público
para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, pela
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2014, regido pela lei
10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n°1005/2014, subsidiada pela
Lei 8.666/93. Objeto: Registro de Preços objetivando a Aquisição de
Merenda Escolar, Material de Limpeza e outros Materiais de
Consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer na realização dos Jogos Regionais. Não
compareceram interessados para a Presente Licitação, sendo declarada
licitação deserta. A mesma será Republicada e Retificada o ANEXO
I. Data da Reabertura: 18/09/2014 quinta-feira às 08h. O Edital e os
seus Anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de
Paranatinga - MT, Sito Av. Brasil, 1900 – Centro, das 13 às 17h.
Informações
pelo
telefone
66-3573-1329,
e-mail:
licitacoesptga@bol.com.br. Edital.ptga@hotmail.com.
Paranatinga-MT, 09 de Setembro de 2014.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com
eficácia a partir de 09 de Setembro de 2014, revogadas as disposições
em contrário.

LUCIA APARECIDA DE FRANÇA CORREA
Pregoeira
Publicado por:
Sabta Taylla Biazin da Silva
Código Identificador:B26D74F6

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGAMT, EM 09 DE SETEMBRO DE 2014.
VILSON PIRES
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 007/2014

Registrada na Secretaria de Gabinete e Publicada por afixação no
local de costume, na data supra.
CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO
Fatima Rosane Ritter Pereira, e Nirte Maria Silva declaram estar
cientes da designação ora atribuídas, e das funções que são inerentes
em razão da função.
FATIMA ROSANE RITTER PEREIRA
Fiscal de Contrato
NIRTE MARIA SILVA
Suplente

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através da CPL,
nomeada pela portaria 022/2014 em 22 de Janeiro de 2014, torna
público para conhecimento dos interessados que fará realizar
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2014 objetivando a
Contratação de empresa especializada para conclusão e finalização da
ponte sobre o rio corgão atendendo as necessidade da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Paranatinga/MT.
Data de abertura: 23/09/2014 – terça - feira às 08h. O Edital e os seus
Anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de
Paranatinga - MT, Sito Av. Brasil, 1900 – Centro, das 13 às 17h.
Informações pelo telefone 66-3573-1329, e-mail:
licitacoesptga@bol.com.br. Edital.ptga@hotmail.com.
Paranatinga – MT, 09 de Setembro de 2014.

Publicado por:
Sabta Taylla Biazin da Silva
Código Identificador:72655178

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

LÚCIA APARECIDA DE FRANÇA CORRÊA
Presidente da CPL
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Publicado por:
Sabta Taylla Biazin da Silva
Código Identificador:0D2ED7C2
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 305- 2014- FÉRIAS REGULARES - MARISA
TERESINHA WALKER
PORTARIA Nº 305/2014.
DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.
Concede
FÉRIAS
REGULAMENTARES
a
Servidora da Secretaria Municipal Saúde e dá outras
providências.
MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, PREFEITA DO
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO que a servidora faz jus a férias, adquirido no
período aquisitivo de 01/09/2011 à 01/09/2012.
RESOLVE:
ART. 1º - Conceder férias a Servidora Pública Municipal, lotada junto
a Secretaria Municipal de Saúde, a serem usufruídas no período de
01/09/2014 à 30/09/2014.
MARISA TERESINHA WALKER
Agente Comunitária de Saúde
ART. 2º - Esta portaria entra vigor na data da sua publicação.
ART. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

ART. 1º - Conceder férias a Servidora Pública Municipal, lotada junto
a Secretaria Municipal de Saúde, a serem usufruídas no período de
01/09/2014 à 30/09/2014.
MARLENE CREUZA DOS SANTOS
Técnica em Enfermagem
ART. 2º - Esta portaria entra vigor na data da sua publicação.
ART. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA –
MATO GROSSO.
AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE
2014.
MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
Prefeita
Registrada nesta Secretaria e Publicada no Diário Oficial.
MARIA ELISABETE PICOLO
Sec. Geral de Coord. Administrativa
Publicado por:
Rejane Oliveira Horta Santos
Código Identificador:DDA6EEFE
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 307- 2014- FÉRIAS REGULARES - MARIA DO
CARMO DE SOUZA
PORTARIA Nº 307/2014.
DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.
Concede
FÉRIAS
REGULAMENTARES
a
Servidora da Secretaria Municipal Saúde e dá outras
providências.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA –
MATO GROSSO.
AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE
2014.

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, PREFEITA DO
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais.

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
Prefeita

CONSIDERANDO que a servidora faz jus a férias, adquirido no
período aquisitivo de 01/02/2013 à 01/02/2014.

Registrada nesta Secretaria e Publicada no Diário Oficial.

RESOLVE:

MARIA ELISABETE PICOLO
Sec. Geral de Coord. Administrativa

ART. 1º - Conceder férias a Servidora Pública Municipal, lotada junto
a Secretaria Municipal de Saúde, a serem usufruídas no período de
01/09/2014 à 30/09/2014.

Publicado por:
Rejane Oliveira Horta Santos
Código Identificador:A0EBB162
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 306- 2014- FÉRIAS REGULARES - MARLENE
CREUZA DOS SANTOS
PORTARIA Nº 306/2014.
DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.
Concede
FÉRIAS
REGULAMENTARES
a
Servidora da Secretaria Municipal Saúde e dá outras
providências.
MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, PREFEITA DO
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO que a servidora faz jus a férias, adquirido no
período aquisitivo de 16/01/2012 à 16/01/2013.

MARIA DO CARMO DE SOUZA
Auxiliar de Enfermagem
ART. 2º - Esta portaria entra vigor na data da sua publicação.
ART. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA –
MATO GROSSO.
AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE
2014.
MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
Prefeita
Registrada nesta Secretaria e Publicada no Diário Oficial.

RESOLVE:
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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MARIA ELISABETE PICOLO
Sec. Geral de Coord. Administrativa
Publicado por:
Rejane Oliveira Horta Santos
Código Identificador:9BB2DD2D
PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL N.º 017- 2014 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS
CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº. 017 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DOS
APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DE EXPEDIENTE, ARTESANATO, PEDAGÓGICO E
ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS DE SAÚDE E SANEAMENTO; EDUCAÇÃO E
CULTURA; ASSISTÊNCIA SOCIAL; AGRICULTURA,
INDÚSTRIA E COMERCIO; OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS;
TRANSPORTE
RODOVIARIO;
ADMINISTRAÇÃO;
PLANEJAMENTO
E
FAZENDA;
ESPORTE E LAZER; MEIO AMBIENTE, MINERAÇÃO E
TURISMO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E
ANEXO I” Que será realizado ás 13:30 horas do dia 01 de Outubro
de 2014, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José
Santana. O Edital completo poderá ser adquirido e maiores
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta – feira, no
horário das 12:00h as 18:00h, ou pelo fone (66) 3575-5100.
Peixoto de Azevedo 09 de Setembro de 2014.

MARILEDI ARAUJO COELHO PHILIPPI, Prefeita Municipal de
Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe
são conferidas;
A Srª. MARILEDI ARAUJO COELHO PHILIPPI, Prefeita
Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no exercício de
suas atribuições e de acordo com o Resultado Final do Processo
Seletivo para Auxiliar de Serviços Gerais, Agente de Vigilância,
motorista, Operador de máquinas Pesadas e Coveiro, CONVOCA os
candidatos abaixo relacionados a comparecerem na sede da Prefeitura
Municipal de Pedra Preta – MT, situado à Avenida Fernando Correa
da Costa, 940, Centro, cidade de Pedra Preta, no prazo de 30 (Trinta)
dias, munidos dos documentos necessários à comprovação dos
requisitos para provimento do cargo pleiteado, sob pena de ser
considerado como desistente, perdendo a respectiva vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS NO PROCESSO SELETIVO.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nº
INSCRIÇÃO

NOME

Nº
IDENTIDADE

81

SONIA MARIA
DE JESUS
PEREIRA

9195629

94

JEISIANE
ARAUJO
TAVARES

2407795-0

83

AGUINALDA
SILVEIRA DE
SOUZA

1347607-6

CARGO
AUXILIAR
DE
SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR
DE
SERVIÇOS
GERAIS
AUXILIAR
DE
SERVIÇOS
GERAIS

LOCALIDADE DE
CONCORRENCIA
A VAGA

NOTA

SEDE

9,0

SEDE

9,0

SEDE

9,0

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro
Publicado por:
Aline Gleyss dos Santos Mascarenhas
Código Identificador:CF828C60
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO 27/2014
A Comissão de Pregão, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
POCONÉ, no exercício das atribuições que lhe confere a portaria nº
135/2014 de 20/05/2014, torna público, para conhecimento dos
interessados que o vencedor da presente licitação destinada para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM
VIVEIRO DE 100M2, SENDO A FRENTE DE 5 CM DE
LARGURA E 20M DE COMPRIMENTO DE ESTRUTURA DE
FERRO PINTADA COM FUNDO ANTI-CORROSIVO E TELA
SOMBRIOS PARA ATENDER A FÁRMACIA VIVA. foi :
Empresa: E. BARROS DOS SANTOS COMÉRCIO ME CNPJ:
05.267.835/0001-26
Pocone-MT, 09 de Setembro de 2014
ERASMO PAULO DE LIMA
Pregoeiro
Publicado por:
Michelli Teixeira dos Santos Costa
Código Identificador:E975D3A8

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT
AOS NOVE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2014.
MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI
Prefeita
Publicado por:
Rejane Oliveira Horta Santos
Código Identificador:54C7DE11
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO,
Estado de Mato Grosso, através da Portaria Municipal. nº 641, de 10
de junho de 2014, faz saber que se encontra aberta aos interessados,
na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município,
licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº 027/2014, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e
8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas
condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta
pelo Menor Preço Por Item para: “REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DECRETOS PREFEITURA SETEMBRO/2014
Decreto nº 118/2014
Nomeia Membros do Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS
Data: 09/09/2014
Publicado por:
Dailza Peixoto Aquino de Oliveira
Código Identificador:7E5F6D74
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 119/2.014
“Dispõe sobre a decima sexta Convocação de
Candidatos Aprovados no Concurso Público
001/2013, para admissão ao Serviço Público
Municipal”.
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DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal
de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de atribuições
legais, considerando o previsto nos incisos II e IV, do art. 37 da
Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal, o Estatuto do
Servidor Público Municipal e ainda o Edital do Concurso Público
001/2013;
DECRETA:
Artigo 1º - Tendo em vista o resultado do Concurso Público n°
001/2013 para os cargos especificados nos termos do Edital nº
014/2014 e publicado no Jornal dos Municípios no dia 15 de janeiro
de 2014, ficam convocados os abaixo relacionados para
comparecerem na Coordenadoria de Recursos Humanos no Edifício
Sede da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda – MT, Av.
Marechal Rondon, nº 522, centro, no período das 07:00h as 13:00h
no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data da
publicação deste Decreto para apresentarem as documentações e
posteriormente tomar posse e receberem a designação para os
respectivos locais de trabalho.
Parágrafo Único – O não comparecimento no prazo previsto neste
artigo implica na desclassificação do mesmo sendo considerado
desistente.
Cargo/Inscrição/Nome/Classificação
T.A.E.-TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (107)
INSCRIÇÃO
NOME
115596-9
ADRIELIA DE ALMEIDA XAVIER

CLASSIFICAÇÃO
23

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (116)
INSCRIÇÃO
NOME
110096-5
LUCIANE PINCERATO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO
43

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA
DE PREÇOS 001/2014
RESULTADO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório 001/2014
Tomada de Preço 001/2014
Objeto da licitação: “Aquisição de Combustível e Lubrificantes para
atender as necessidades com veiculo do Poder Legislativo de Porto
Alegre do Norte-MT.
O Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte – MT,
no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO o resultado da Licitação - Tomada de Preço n°
001/2014, na qual foi declarada como vencedora a empresa: Posto
Tigrão Ltda, CNPJ 03.623.054/0002-82, situada na Avenida Ayrton
Senna da Silva, nº 180, Centro na cidade de Confresa-MT, com as
seguintes propostas de preços: (01 - Gasolina – Qtd 3.283 Litros;
Valor Unitário: R$ 3,58; Valor Total: R$ 11.753,14); (02 - Álcool –
Qtd 840 Litros; Valor Unitário: R$ 2,69; Valor Total: R$ 2.259,60);
(03 - Óleo Lubrificante para 10.000 km – Qtd 57 Litros; Valor
Unitário: R$ 22,00; Valor Total: R$ 1.254,00).
Porto Alegre do Norte-MT, 09 de setembro de 2014.
JOEL PACIENTE GUNTHER
Presidente
Publicado por:
Etevaldo Vasco Soares
Código Identificador:971F9638

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 09 de setembro de 2014.
DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO
Prefeito
Publicado por:
Dailza Peixoto Aquino de Oliveira
Código Identificador:D12631BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PREGÃO N.104/2014
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.º184/2014

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO
CONTRATOS E CONVENIOS
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato referente ao contrato nº 074/2014, registrado entre a Prefeitura
Municipal de Porto Esperidião- MT, e a empresa OPÇÃO SERVIÇO
E COMERCIO DE SOM PALCO E LUZ LTDA - EPP, cujo
objeto tem por finalidade a o fornecimento de infra-estrutura para
realização do 18º festival de pesca e praia deste município, no valor de
R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais). Data da assinatura
08 de setembro de 2014. Valido até dia 15/09/2014. Podendo ser
prorrogado dentro dos limites do artigo 67 da Lei 8.666/93.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE PNEUS INSERVIVEIS
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
TURISMO.
O Pregoeiro, regido pelo Decreto n.º 003/2014 da Prefeitura
Municipal de Pontes e Lacerda/MT, no uso de suas atribuições legais,
torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL N.º
104/2014, cujo certame se deu às 08h do dia 09/09/2014; sagrou
vencedora a empresa ROSA & CIA LTDA-ME, vencedora do item
01, com valor total de R$41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos
reais). Maiores informações fone 0xx65 3266-2534, José Garcia dos
Santos Neto ou site www.ponteselacerda.mt.gov.br ATA.
Pontes e Lacerda/MT, 09 de setembro de 2014.
JOSÉ GARCIA DOS SANTOS NETO
Pregoeiro
Publicado por:
Lucelia Martos Alves
Código Identificador:A16382E6
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Publicado por:
Fernanda Ferraz Neto
Código Identificador:1BCFD1AB
CONTRATOS E CONVENIOS
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato referente ao contrato nº 075/2014, registrado entre a Prefeitura
Municipal de Porto Esperidião- MT, e o profissional HED
PRODUÇÕES ARTÍTICAS LTDA – ME., cujo objeto tem por
finalidade a realização de show artístico no 18º Festival de Pesca e
Praia, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Data da
assinatura 08 de setembro de 2014. Valido até o termino da realização
da apresentação. Podendo ser prorrogado dentro dos limites do artigo
67 da Lei 8.666/93.
Publicado por:
Fernanda Ferraz Neto
Código Identificador:4407A058
CONTRATOS E CONVENIOS
EXTRATO DE CONTRATO
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Extrato referente ao contrato nº 076/2014, registrado entre a Prefeitura
Municipal de Porto Esperidião- MT, e a empresa GENILSON
PEREIRA DA SILVA – ME, cujo objeto tem por finalidade a
realização de show artístico no 18º Festival de Pesca e Praia, no valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Data da assinatura 08 de setembro
de 2014. Valido até o termino da realização da apresentação. Podendo
ser prorrogado dentro dos limites do artigo 67 da Lei 8.666/93
Publicado por:
Fernanda Ferraz Neto
Código Identificador:7E7F8E5C
CONTRATOS E CONVENIOS
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato referente ao contrato nº 077/2014, registrado entre a Prefeitura
Municipal de Porto Esperidião- MT, e a empresa E. B. DE SOUZA –
SHOW E EVENTOS – ME, cujo objeto tem por finalidade a
realização de show artístico no 18º Festival de Pesca e Praia, no valor
de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Data da assinatura 08 de
setembro de 2014. Valido até o termino da realização da apresentação.
Podendo ser prorrogado dentro dos limites do artigo 67 da Lei
8.666/93.
Publicado por:
Fernanda Ferraz Neto
Código Identificador:33FDFDF2
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA 022/2014
Ementa “Dispõe sobre a alteração da Sessão
Ordinária do dia 19.09.2014 para o dia 22.09.2014, as
19:00 hs.
Redoranes de Souza Denis San Martin, Presidente da Câmara
Municipal de Porto Estrela, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,
Considerando o compromisso desta Gestão, em dar transparência e
lisura aos atos administrativos;
Considerando que o prédio da Câmara Municipal de Porto
Estrela/MT, foi solicitado pelo Cartório Eleitoral de Barra do
Bugres/MT, para realização de curso para pessoas que irão trabalhar
nas eleições de 2014, em 19.09.2014.
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar a data da Sessão Ordinária que iria realizar dia
19.09.2014 para o dia 22.09.2014, as 19:00 horas .
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre – se,
Publique – se,
Cumpra – se.
Gabinete da Presidência, 05 de Setembro de 2014
REDORANES DE SOUZA DENIS SAN MARTIN
Presidente
Publicado por inteiro teor, no mural desta casa de leis, em data de 05
de Setembro de 2014.
Publicado por:
Macleides Ferreira Soares
Código Identificador:76D32E33
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
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CONTRATO N° 034/2014
PREGÃO PRESENCIAL 021/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU.
CONTRATADA: TRAZ VALOR TREINAMENTO E PESQUISA
DE MERCADO EMPRESARIAL LTDA – EPP - CNPJ
17.922.286/0001-65
OBJETO: : CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
PESQUISA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE PEÇAS.
DATA DA ASSINATURA: 04 DE SETEMBRO DE 2014.
VALIDADE: 12 MESES.
VALOR GLOBAL: R$ 11.880,00 (ONZE MIL OITOCENTOS E
OITENTA REAIS).
ALESSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
Presidente da CPL
Publicado por:
Laura Leal da Silva
Código Identificador:61B297B1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL 021/2014
REGISTRO DE PREÇOS 015/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU.
CONTRATADA: TRAZ VALOR TREINAMENTO E PESQUISA
DE MERCADO EMPRESARIAL LTDA – EPP - CNPJ
17.922.286/0001-65
OBJETO: : CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
PESQUISA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE PEÇAS.
DATA DA ASSINATURA: 03 DE SETEMBRO DE 2014.
VALIDADE: 12 MESES.
VALOR GLOBAL: R$ 11.880,00 (ONZE MIL OITOCENTOS E
OITENTA REAIS).
ALESSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
Presidente CPL
Publicado por:
Laura Leal da Silva
Código Identificador:575481EF
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 058/2011
TERMO ADITIVO
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 058/2011.
TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de
Serviços n. 058/2011 que entre si celebram o
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA Estado de Mato
Grosso, e a empresa DESTESA TERRA
CONSTRUÇÕES LTDA, devidamente já qualificadas
no Contrato Originário sob nº 058/2011 de 14 de
dezembro de 2011, referente ao processo licitatório nº
057/2011.
Ao nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, no
Gabinete do Prefeito Municipal, foi celebrado o presente Termo
Aditivo de Contrato, tendo como partes: de um lado o MUNICÍPIO
DE QUERÊNCIA - MT, inscrito no CNPJ sob nº 37.465.002/000166, com sede na Av. Cuiabá, quadra 01, lote 09, Setor C, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal Sr. Gilmar Reinoldo Wentz,
brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF nº 437.706.300-68
e RG nº 5027154383, residente na Avenida Leste, n. 567, nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a
empresa DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n.º 89.104.632/0001-09, e Inscrição Estadual sob n.º
10.314.277-0, estabelecida a Rua Cotovia n° 66, Bairro Setor Santa
Genoveva, Goiânia – GO, representada neste ato por seu Diretor Sr.
www.amm.org.br
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Gervásio Becker, Brasileiro, Casado, Empresário, portador do RG n.º
9023030548-SSP/RS e do CPF n.º 117.264.150-15, residente à Rua
120, n.º 408, Qda. F 41, Lt. 17, Setor Sul, Goiânia – GO, doravante
denominado, simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Termo Aditivo.
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.

Querência – MT, 09 de Setembro de 2014.
GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal
DÉBORA JAQUELINE SILVEIRA RIOS
Pregoeiro (a)
Publicado por:
Daniel Stefanello
Código Identificador:C1DD1A60

Constitui objeto do presente Termo Aditivo de prorrogação do prazo
de execução da obra constante na Cláusula Primeira do contrato n.
058/2011.
CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA
2.1 O presente termo aditivo entra em vigor na data 10 de Setembro
de 2014, vigendo por mais 120 (cento e vinte) dias, com término no
dia 08 de Janeiro de 2015.
CLAUSULA TERCEIRA: DA JUSTIFICATIVA E DO
FUNDAMENTO LEGAL.
3.1 – A necessidade deste Termo de prorrogação de prazo de
execução da obra justifica-se pelo fato de haver a obrigatoriedade da
vistoria feita pela Caixa Econômica Federal, a qual ainda não a fez,
encontrando-se embasamento legal no Art. 57, Parágrafo 1º, Inciso III
da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
CLAUSULA QUARTA: DOMICÍLIO E FORO.
4.1 – As demais Cláusulas do Contrato Originário permanecem
inalteradas.
4.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Querência MT, para dirimir
quaisquer dúvidas que por ventura surgirem em função da execução
do presente termo.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL COM
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 018/2014.
A Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal - MT torna público que
na Licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preços
Nº 018/2014, tendo em vista o cumprimento de todas as exigências do
Edital, e considerando o menor preço apresentado na proposta, a
comissão de Licitação ADJUDICOU e o PREFEITO
HOMOLOGA como vencedora a empresa, ASSOCIAÇÃO
RECICLAR PARA VIVER MELHOR, inscrita no CNPJ Nº
14.330.837/0001-03 como vencedora do certame.
A empresa vencedora fica obrigada a fornecer as aquisições do objeto
conforme proposta apresentada.
Reserva do Cabaçal - MT, 08 de setembro de 2014.
JAIRO MANFRÓI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Regiane Lucas dos Reis
Código Identificador:6D9D5F49

Querência – MT, 09 de Setembro de 2014.
Município de Querência – MT
GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal
DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA.
Contratada
TESTEMUNHAS:
Daniel Stefanello
CPF n. 991.486.501-10
Débora Jaqueline Silveira Rios
CPF n. 045.230.791-02
Publicado por:
Daniel Stefanello
Código Identificador:40EF1F80
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PR. 160/2014
AVISO DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal Senhor Gilmar Reinoldo Wentz, juntamente
com o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Querência, tornam
Público o Processo de Licitação nº 160/2014
MODALIDADE: Pregão Presencial n. 126/2014.
OBJETO: Pregão Presencial para registro de preços para a prestação
de serviço de Divulgação uso de diversas Secretarias Municipais de
Querência - MT.
Data: 19/09/2014
HORÁRIO: 09:00 horário local
LOCAL: Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação e
Julgamento.
O Edital contendo as instruções estará a disposição dos interessados
na sede da Prefeitura Municipal de Querência MT, no horário das
07h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min ou e-mail
licitacao.querencia@gmail.com
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL COM
REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL SERVIÇOS DE CONTEÇÃO DE MOÇOROCA NAS
COMUNIDADES RIRAIS DO MUNICIPIO DE RESERVA DO
CABAÇAL - MT, conforme condições e especificações constantes no
anexo I do edital.
Tendo em vista o que consta dos auto deste processo, e diante do
resultado apurado, fica Adjudicado o presente Objeto, á empresa,
ASSOCIAÇÃO RECICLAR PARA VIVER MELHOR, inscrita
pelo CNPJ Nº 14.330.837/0001-03, para que produza todos os efeitos
legais.
Reserva do Cabaçal-MT, 08 de setembro de 2014.
FRANCIELLE INES NEIVA
Pregoeira
VALTAIR LEOPOLDINO NEGRIS
Presidente
LETÍCIA VENÂNCIO FERREIRA LIMA
Membros da Equipe de Apoio
JOSIANE DE SOUZA
Membros da Equipe de Apoio
Publicado por:
Regiane Lucas dos Reis
Código Identificador:25EFC688
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO
DE PREÇOS Nº 18/2014
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A Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT torna público que
realizou no dia 02 de setembro de 2014, às 9:00 horas, em sua sede à
Av. Mato Grosso nº. 221, Centro, Pregão Presencial com REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE
CONTENÇÃO DAS MOÇOROCAS NAS COMUNIDADES
RURAIS DO MUNICIPIO DE RESERVA DO CABAÇAL - MT.
Tendo como vencedora a empresa: ASSOCIAÇÃO RECICLAR
PARA VIVER MELHOR, inscrita pelo CNPJ Nº 14.330.837/000103.

OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS EM
GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME
ANEXO I DO EDITAL.
Adjudico a Empresa: L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA ME inscrita no CNPJ 13.498.051/0001-37.

Reserva do Cabaçal-MT, 08 de setembro de 2014.

VALTAIR LEOPOLDINO NEGRIS
Presidente da CPJ

VALTAIR LEOPOLDINO NEGRIS
Presidente da CPL
Publicado por:
Regiane Lucas dos Reis
Código Identificador:D7379141

Reserva do Cabaçal - MT, 02 de setembro de 2014.

LETÍCIA VENÂNCIO FERREIRA LIMA
Membro
JOSIANE DE SOUZA
Membro

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2014

Publicado por:
Regiane Lucas dos Reis
Código Identificador:53E9E953

A Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT, com sede na Av.
Mato Grosso, 221, Centro, CEP: 78.265-000, Reserva do CabaçalMT, torna público que realizará no dia 22/09/2014 às 09:00 horas,
PREGÃO PRESENCIAL com Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de um trator agrícola, são objetos do Convenio de
Rapasse nº. 59004/000490/2013-80, firmado com o Ministério da
Integração Nacional Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM e Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal.MT.
Os interessados poderão retirar o Edital completo junto ao Setor de
Licitações, na sede da Prefeitura Municipal, fone (65) 3247-1124 ou
pelo e-mail: prefeiturareserva@gmail.com, de segunda a sexta-feira,
no horário 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou diretamente
no site do Município: www.reservadocabacal.mt.cnm.org.br.
O processo será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei
8883/94 e da Lei nº 9.648/98)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE CARTA CONVITE Nº 07/2013 RESULTADO
DE CARTA CONVITE Nº 07/2013

Reserva do Cabaçal/MT, 03 de setembro de 2014

A Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT torna público que
a Carta Convite 03/2014 cujo objeto é PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE
AVIAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFORME ANEXO I DO EDITAL, marcada para o dia 27 de
agosto de 2014, às 14:00 horas, em sua sede à Av. Mato Grosso nº
221, Centro, teve como vencedora a empresa L. FERNANDO
PROVENZANO DE SOUZA - ME cadastrada no CNPJ nº.
13.498.051/0001-37.
Reserva do Cabaçal-MT, 02 de setembro de 2014.
VALTAIR LEOPOLDINO NEGRIS
Presidente da CPL
Publicado por:
Regiane Lucas dos Reis
Código Identificador:441D0FB8

VALTAIR LEOPOLDINO NEGRIS
Presidente CPL
Publicado por:
Regiane Lucas dos Reis
Código Identificador:D42E7C44
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº 07/2014
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS EM
GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME
ANEXO I DO EDITAL.
Tendo em vista o que consta dos autos deste processo, e diante do
resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
homologo o presente certame, para que produza todos os efeitos legais
previstos em lei.
Reserva do Cabaçal-MT, 02 de setembro de 2014
JAIRO MANFROI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Regiane Lucas dos Reis
Código Identificador:74FE61E4
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONVITE Nº 07/2014
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014
VALIDADE: DA DATA DE SUA ASSINATURA ATÉ 29/08/2015
Aos 07dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, reuniramse a Municipalidade de Reserva do Cabaçal/MT, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 01.367.788/000131,situada na Av. Mato Grosso, 221, Centro em Reserva do Cabaçal Estado e Mato Grosso, neste atoRepresentado pelo seu Prefeito
MunicipalSr. JAIRO MANFOI, brasileiro, casado, portador do R.G nº
843.885 SSP/PR e do CPF: 147.339.439-20, assistido pela Pregoeira,
Francielle Inês Neiva,e Equipe de apoiodesignada pela Portaria
nº204/2014 de 12 de maio de 2014 e Portaria 206/2014 de 12 de maio
de 2014 que conduziram o Pregão Presencial com Registro de Preços
nº 17/2014, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
da Lei Federal nº 10.520/2002 e demais legislação aplicável à matéria
e consoante as cláusulas e condições constantes deste
instrumentoconvocatório da licitação supracitada, RESOLVE registrar
os preços para a Aquisição de futuras e fracionadas de pneus, câmaras
de ar e protetores de 1ª linha, da marca pirelli ou equivalente, dos
itens conforme consta no Anexo I do edital do Pregão Presencial com
Registro de Preços nº 017/2014, que passa a fazer parte desta, tendo
sido, os referidos preços,oferecidos pelas empresas cujas propostas
foram classificadas no certame acima numerado. Foramidentificadas
as empresa,PNEUS VIA NOVRE LTDA inscrita no CNPJ nº
01.976.860/0028-48 e na inscrição Estadual sob o nº 13.370.516-1,
tendo como seu representante o Sr. Arnaldo Pinto de Andrade,
portador do RG: 20295014 SSP/MT, e no CPF: 113.875.958-90.
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CLÁUSULA I – DO OBJETO
- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E
FRACIONADAS DE PNEUS, CAMARAS DE AR E
PROTETORES DE 1ª LINHA, DA MARCA PIRELLI OU
EQUIVALENTE PARA ATENDER TODA A FROTA DE
VEICULOS
E
MAQUINÁRIOS
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT.

3.4. O fornecimento dos itens ora licitados somente poderão ser
realizados pelas empresas queassinarem a Ata de Registro de Preços,
mediante prévia e expressa autorização da municipalidade.
3.5. No caso da impossibilidade da entrega do material ora licitado
pelo primeiro classificado, amunicipalidade poderá chamar o segundo
classificado, pelo preço do primeiro, para o fornecimento
destematerial, e assim sucessivamente.
CLÁUSULA IV - DO PAGAMENTO E DAS DOTAÇÕES

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 (doze)
meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual
período.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o
Município de Reserva do Cabaçal – MT, não seráobrigado a adquirir o
material referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de
Registro de Preços,podendo fazê-lo através de outra licitação quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ouindenização de qualquer
espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de
algumadas hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
detentora, neste caso, o contraditório e a ampladefesa.
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
3.1. A presente ata de registro de preços poderá ser usada pelo órgão
relacionado na presentelicitação, e outros não previstos, desde que
autorizados pela Secretaria Municipal de Administração.
3.2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de
Registro de Preços é o abaixo informado,de acordo com a respectiva
classificação:

19
20
21
22

PNEUS ORIGINAIS (1ª
QTDE
LINHA)
PNEU
900-20
40
BORRACHUDO
PNEU 900-20 LISO
34
PNEU 185-80-R14
10
PNEU 700-16
10
PNEU
275-8024
22.5BORRACHUDO
PNEU 275-80-22.5 LISO
20
PNEU 185-70-R14
24
PNEU 185-65-R15
16
PNEU 175-70-R13
18
PNEU 175-70-R14
60
PNEU
19.5l10
24BORRACHUDO
PNEU 12.5/80-18 LISO
10
PNEU 14.00-24
12
PNEU 13.00-24
18
PNEU 17.5/25
18
PNEU1000.20
16
BORRACHUDO
PNEU 1000.20 LISO
4
PNEU18.4/30 traseira trator 10
12
lonas
PNEU 215-75-R17.5
48
PNEU 31 X 10.50 R 15 LT. 08
12
PNEU 31.106.15
10
PNEU 7.50/16
8

23

PNEU 1.85/70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

8

CAMPOS

V. UNIT

4.1. A empresa licitante deverá apresentar juntamente com as
mercadorias as notas fiscais correspondentes aofornecimento dos
produtos, devidamente processadas em duas vias, com todos os
campos preenchidos, semrasuras e devidamente atestada pelo servidor
designado pela Administração, devendo ainda estaracompanhada das
cópias das Ordens de Fornecimento autorizadas pelas Secretarias
Solicitantes.
4.2. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente
atestadas será efetuado o pagamento no prazomáximo de 15 (quinze)
dias úteis a partir do recebimento e atestação das referidas notas
fiscais pelo servidordesignado pela Administração para a fiscalização
do contrato;
43. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à
licitante vencedora para retificação ereapresentação, acrescentando-se
no prazo fixado nos item 4.2, os dias que se passarem entre a data
dadevolução e a da reapresentação;
4.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira quelhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de
atualizaçãomonetária.
4.5. As despesas decorrentes do objeto desta contratação correrão às
contas de recursos próprios e de programas consignados noOrçamento
desta Prefeitura, e serão empenhados nas rubricas:

V. TOTAL

R$ 730,00

R$ 29.200,00

R$ 674,00
R$ 260,00
R$ 335,00

R$ 22.916,00
R$ 2.600,00
R$ 3.350,00

R$ 1.384,00

R$ 33.216,00

R$ 1.287,00
R$ 211,00
R$ 255,00
R$ 160,00
R$ 205,00

R$ 25,740,00
R$ 5.064,00
R$ 4.080,00
R$ 2.880,00
R$ 12.300,00

R$ 2.280,00

R$ 22.800,00

R$ 1.000,00
R$ 1.733,00
R$ 1.454,00
R$ 2.832,00

R$ 10.000,00
R$ 20.796,00
R$ 26.172,00
R$ 50.976,00

R$ 923,00

R$ 14.768,00

R$ 852,50

R$ 3.410,00

R$ 2.119,00

R$ 25.428,00

R$ 733,00
R$ 504,00
R$ 504,00
R$ 379,00
R$
sem
lance

R$ 35,184,00
R$ 6.048,00
R$ 5.040,00
R$ 3.032,00
R$
R$
365.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE

3.3 – Ficando o valor total desta ata de R$ 365.000,00 (Trezentos e
Sessenta e Cinco Mil Reais).
OBSERVAÇÃO: A CLASSIFICAÇÃO DOS DEMAIS
PARTICIPANTES DOS ITENS ACIMA ENCONTRAM-SE NO
RELATÓRIO DE LANCES DO PREGÃO PRESENCIAL COM
REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2014.
3.3. Em cada fornecimento de material decorrente desta Ata serão
observadas, quanto ao preço, às cláusulas econdições constantes do
Edital de Pregão Presencial com Registro de Preços nº 017/2014, que
a precedeu e integra o presente einstrumento de compromisso.
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05 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.
05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO
26.782.0005.2026 Manutenção dos Veículos e Maquinas
33.90.39 – (0137) Material de Consumo
06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.
06.002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0006.2029 Manutenção e Encargos
Fundamental
33.90.30 – (0167) Material de Consumo

com

o

Ensino

06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.
06.002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.381.0006.2032 Manutenção com Salario Educação
33.90.30 – (0179) Material de Consumo
06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.
06.002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0006.2033 Manutenção do Transporte Escolar
33.90.30 – (0183) Material de Consumo
07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.
07.002 FUNDO MUN DE SAÚDE
10.301.0009.2055 Manutenção e Encargos com o Fundo Mun. de
Saúde
33.90.30 – (0277) Material de Consumo
08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08.002 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08.244.0011.2074 Manutenção e Encargos com o Fundo Mun. de
Assistência Social
33.90.30 – (0374) Material de Consumo
11 SECRETARIA MUN. ECONOMICO E AMBIENTAL.
11.001 DEPARTAMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO
20.606.0014.2083 Manutenção do Departamento Agropecuário
33.90.30 – (479) Material de Consumo
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CLÁUSULA V - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1. O contratado ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata.
5.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação e
emissão da Ordem de Fornecimento pelaSecretaria Responsável.
5.3. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de
Compra, deverá realizar a entregaconforme estipulado na Ordem de
Fornecimento.
5.4. O prazo de entrega será imediato a contar dorecebimento da
respectiva Ordem deFornecimento ou Nota de Empenho, e deverá ser
entregue nos locais especificado pelas secretarias solicitantes.
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S)
VENCEDORA(S)
6.1. Cumprir todas as disposições constantes do Edital de Pregão
Presencial com Registro de Preços nº 017/2014 e todos os seusanexos.
6.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da
adjudicação de cada fornecimentodesta Licitação;
6.3. Manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços,
as condições de habilitação equalificação que lhe foram exigidas na
licitação;
6.4. Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos
materiais, até o local de entrega;
6.5. Aceitar nas mesmas condições previstas na presente ata, os
acréscimos ou supressões quese fizerem necessários, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valorinicialmente estimado, servindo
como base de cálculo para as alterações, ospreços unitários constantes
na proposta vencedora;
CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS
USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. Uma vez firmada a ata de preços, o Município se obriga a:
a) Garantir a detentora do Registro de Preços, durante toda a vigência
desta ata, desde que em igualdade decondições, a preferência no
fornecimento, sempre que os preços forem compatíveis com os preços
demercado, constatado mediante prévia e ampla pesquisa de mercado.
b) Negociar com a Detentora do Registro de Preços, sempre os preços
de mercados resultantes da pesquisade preços estiver menor que os
registrados
c) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela
Administração, o cumprimento dos termos daata de registro de preços
devidamente assinada, anotando em registro próprio as falhas
detectadas ecomunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte dalicitante vencedora;
d) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos
estabelecidos neste Edital e na ata deRegistro de Preços a ser firmada
entre as partes, procedendo-se à retenção dos tributos devidos,
consoante alegislação vigente;
e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela
licitante vencedora, bem como sejammantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) Outras obrigações constantes da ata de registro de preços.
g) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa
vencedora entregar fora dasespecificações do Edital;
7.2. Caberá à Administração, à cada aquisição, efetuar as pesquisas de
preços de mercado para verificaracompatibilidade dos preços
registrados, devendo negociar com o Detentor do Registro, sempre
que apesquisa constar preços menores.
7.3. Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências
relacionadas com o objeto da licitação;
CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES
8.1. A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas
na licitação e indicadas para registro dosrespectivos preços ensejará a
aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal
8.666/93 ealterações, ao critério da Administração.
8.2. A recusa injustificada das detentoras desta Ata, em retirar a
Ordem de Fornecimento no prazo de 02
(dois) dias úteis, contados a partir da convocação, implicará na
aplicação da multa de 10% (dez por cento) dovalor da mesma.
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8.3. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela
Ordem de Fornecimento, aAdministração poderá aplicar, à detentora
da ata, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demaissanções
legalmente estabelecidas:
a) - ADVERTÊNCIA: sempre que forem observadas irregularidades
de pequena monta para as quaistenha corrigido;
b) - MULTA MORATÓRIA: no percentual diário de 0,5% (meio por
cento), calculada sobre o valor daobrigação inadimplida ou, não sendo
possível determinar este valor, sobre 1/12 do VALOR
TOTALESTIMADO DO CONTRATO, pelo atraso injustificado na
execução de qualquer obrigação contratualou legal, podendo o
respectivo valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
CONTRATADA, ou ainda,quando for o caso, cobrado judicialmente;
c) - MULTA COMPENSATÓRIA: pela inexecução total ou parcial
do contrato, no percentual de 20%(vinte por cento) sobre o valor da
obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar este
valor,sobre o total estimado pelo contrato, podendo ser abatida do
pagamento a que fizer jus o CONTRATADO,ou, ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente;
d) - SUSPENSÃO: temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com aadministração, por prazo não superior
a 02 (dois) anos;
e) - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: para licitar ou contratar
com a administração públicaenquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perantea própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir aadministração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base noinciso anterior.
8.4 - Poderão ser aplicadas às disposições das demais penalidades
previstas na Lei 8.666/93, sem prejuízo dasresponsabilidades penal e
civil.
8.5 - As sanções previstas neste Edital, a critério da Administração,
poderão ser aplicadascumulativamente na forma da lei.
8.6 - A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução
contratual ensejadora da hipótesede rescisão contratual, a critério da
Administração, consoante o art. 77 da Lei 8.666/93.
8.7 - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos
pagamentos a serem efetuados à detentora daata, podendo, entretanto,
conforme o caso, processar-se a cobrança judicialmente.
8.8 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções
cabíveis, sejam estasadministrativas ou penais, previstas na Lei
8.666/93 e alterações.
8.9 - Considerar-se-á justificado o atraso na entrega dos materiais
somente nos seguintes casos:
a) greves;
c) calamidade publica;
d) escassez falta de materiais no mercado;
CLÁUSULA IX - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
9.1. Considerando o período de vigência da ata, os preços não serão
reajustados automaticamente, ressalvada,entretanto, há possibilidade
de readequação dos preços vigentes pela Administração para manter o
equilíbrioeconômico-financeiro, ou em face da superveniência de
normas federais ou municipais aplicáveis à espécie,considerada, para
base inicial de análise, a demonstração da composição de custos,
anexa a ata de registro depreços.
9.2. O diferencial de preço entre a proposta inicial da detentora e a
pesquisa de mercado efetuada pelaAdministração à época da abertura
da proposta, bem como eventuais descontos concedidos pela
detentora,serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da
vigência da ata.
9.3. Durante a vigência da ata, os preços registrados não poderão ficar
acima dos praticados no mercado. Porconseguinte, independentemente
de provocação da Administração, no caso de redução, ainda que
temporária,dos preços de mercado, a detentora obriga-se a comunicar
à Prefeitura o novo preço que substituirá o entãoregistrado.
9.3.1. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de
preços de mercado não repassada àAdministração, ficará obrigada à
restituição do que houver recebido indevidamente.
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CLÁUSULA X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRODE PREÇOS

FRANCIELLE INÊS NEIVA
Pregoeira

10.1. O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pelo
requisitante consoante o disposto no art. 73da Lei Federal 8.666/93 e
alterações e demais normas pertinentes.
10.2. A cada fornecimento do objeto, será emitido recibo, nos termos
do art. 73, II, “b”, da Lei8.666/93 e alterações, por pessoa indicada
pela administração.

TESTEMUNHAS:
NOME:.......................
CPF nº:.......................
NOME:.......................
CPF nº:.......................

CLÁUSULA XI - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno
direito:
11.1.1. Pela Administração, quando:
11.1.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata
de Registro de Preços;
11.1.1.2. A detentora não retirar a Ordem de Compra no prazo
estabelecido e a Administração não aceitarsua justificativa;
11.1.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato
decorrente de registro de preços;
11.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de
contrato decorrente de registro depreços;
11.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos
praticados no mercado;
11.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e
justificadas pela Administração;
11.2. A comunicação do cancelamento será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso derecebimento, juntando-se comprovante
aos autos que deram origem ao registro de preços.
11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita
por publicação no Diário Oficial dos Municípios, considerando-se
cancelado o preço registrado após 01(um)dia da publicação.
11.4. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito,
comprovarem estar impossibilitadas decumprir as exigências desta
Ata de Registro de Preços:
11.5. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços
registrados deverá ser formulada coma antecedência de 30 (trinta)
dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
na CláusulaVIII, caso não aceitas as razões do pedido.

Publicado por:
Regiane Lucas dos Reis
Código Identificador:8E4D9129
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
CPL
EDITAL DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇO Nº. 054/2014
A
PREGOEIRA
OFICIAL
DO
MUNICIPIO
DE
RONDOLÂNDIA, nomeada através do Decreto nº. 993/ GAB / PMR
/ 2014, de 02 de Junho de 2014, TORNA PÚBLICO para todos os
interessados que no dia e hora designados para a sessão pública de
recebimento dos envelopes contendo Proposta de Preço e documentos
referente ao PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE
PREÇO Nº. 054/2014, cujo Objeto: “Registro de Preços para
futura e eventual Aquisição de Lubrificantes para atender as
necessidades de diversas Secretarias do Município de
Rondolândia/MT” processada nos autos do Processo Administrativo
de nº. 129/2014 – SEMUSA, SEMAGRI, SEMOSP, SEMEC,
SEMAS, SEMAD e GAB, tendo como vencedora dos itens Licitados
a empresa: ATACADÃO MADEIRAS LTDA - ME, CNPJ:
97.529.168/0001-20, com o Valor Global da Licitação de R$
214.768,50 (Duzentos e quatorze mil setecentos e sessenta e oito reais
e cinquenta centavos).
Sala da CPLMS, Rondolândia – MT, 09 de Setembro de 2014.
LILIANE GUEDES SANTOS
Pregoeira
Publicado por:
Luciene Souza dos Santos
Código Identificador:D94406AF

CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Presencial com Registro
de Preços nº 017/2014 e as propostas das empresas classificadasno
certame supra numerado.
12.2. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata é
competente, por força de lei, o Foro daComarca de Araputanga-MT,
com expressa renúncia de qualquer outro.
12.3. Com tudo dado por certo e correto, solicita a aposição
primeiramente dos representantes legais esegundamente do pregoeiro
e da equipe de apoio, além de duas testemunhas que a tudo assistiram.
Nada mais havendo a ser tratado a sessão de lavratura da ata é dada
por encerrada.
Reserva do Cabaçal – MT. 29 de agosto de 2014.
JAIRO MANFROI
Prefeito Municipal
PNEUS VIA NOVRE LTDA
Contratada
VALTAIR LEOPOLDINO NEGRIS
Presidente da CPL
LETICIA VENANCIO FERREIRA LIMA
Membro
MARIA APARECIDA ALVES MOTTA
Membro
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE
GABINETE DO PREFEITO
LEI 1392 - 2013
Lei n.º 1.392/2014.
De 09 de Setembro de 2014
"Autoriza a celebração de convênio entre o
Município de Rosário Oeste e a Associação
Municipal de Proteção e Assistência de Rosário
Oeste - Hospital Amparo para desenvolvimento de
ações de saúde para a população e da outras
providencias.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE, ESTADO
DE MATO GROSSO, Dr. JOÃO ANTONIO DA SILVA
BALBINO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas
por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Rosário Oeste aprovou,
e ELE sanciona a seguinte lei:
Art. 1º - Fica celebrado Convênio entre o MUNICÍPIO DE
ROSÁRIO OESTE – MT e a Associação Municipal de Proteção e
Assistência de Rosário Oeste – HOSPITAL AMPARO, consistente
em repasse mensal no valor de R$ 78.600,00 (setenta e oito mil e
seiscentos reais), para o custeio dos serviços de atendimento de
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urgência e emergência em clinica médica 24hs para a população
Rosariense.
Art. 2º - As partes conveniadas ficam obrigadas nos termos que
abaixo seguem descritos:
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Em cumprimento às suas obrigações, cabe a CONTRATADA, além
das obrigações constantes no Plano Operativo Anual de 2014, e
daquelas estabelecidas na legislação referente ao SUS, as seguintes:
Prestar os serviços de saúde que estão especificados no Plano
Operativo Anual de 2014, de acordo com o estabelecido neste
contrato;
Garantir atendimento adequado aos usuários do Sistema Único de
Saúde;
Dispor, por razões de planejamento das atividades assistenciais, de
informação oportuna sobre o local de residência dos pacientes
atendidos ou que lhe sejam referenciados para atendimento,
registrando o município de residência e, para os residentes em Rosário
Oeste, o registro dos bairros onde residem;
Restituir, em caso de desqualificação, ao Poder Público o saldo dos
recursos líquidos resultantes dos valores dele recebidos;
Instalar no HOSPITAL AMPARO, o “Serviço de Atendimento ao
Usuário”, devendo encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde
relatório mensal de suas atividades;
Em relação ao serviço hospitalar, informar, diariamente, a Secretaria
Municipal de Saúde, o número de vagas disponíveis, a fim de manter
atualizadas as informações da Gerência de Regulação Controle e
Avaliação;
Em casos de serviços ambulatoriais, integrar o serviço de marcação de
consultas instituído pela Secretaria Municipal de Saúde, através da
Gerência de Regulação Controle e Avaliação;
Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu
representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da
execução deste contrato;
Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o
arquivo médico, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, ressalvados os
prazos previsto em lei;
Manter atualizado e fornecer relatórios e arquivos digitalizados para a
Secretária Municipal de Saúde – Gerência de Regulação Controle e
Avaliação, utilizando os sistemas preconizados pelo Datasus – MS;
Informar a Secretaria Municipal de Saúde – Gerência de Regulação
Controle e Avaliação sobre as alterações referentes ao Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e
igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos
serviços;
Afixar aviso, em lugar visível de sua condição de entidade qualificada
ao atendimento SUS;
Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões
técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato
profissional previsto neste contrato;
Em se tratando de serviço de internação, permitir a visita ao paciente,
diariamente, respeitando-se a rotina do serviço, por período mínimo
de 02 (duas) horas;
Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos
serviços oferecidos;
Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de
serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou
obrigação legal;
Garantir confidencialidade dos dados e informações relativas aos
pacientes;
Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosamente e
espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso;
Em se tratando de serviço hospitalar, possuir e manter em pleno
funcionamento: Comissão de Prontuário Médico, Comissão de Óbito
e Comissões de Ética Médica e de Controle de Infecção Hospitalar;
Fornecer ao paciente atendido, por ocasião de sua saída, seja no
Ambulatório, Pronto Atendimento ou Unidade Hospitalar, relatório
circunstanciado
do
atendimento
prestado,
denominado
“INFORMAÇÕES DO ATENDIMENTO”, do qual devem constar,
no mínimo, os seguintes dados: nome do paciente, nome da unidade
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de atendimento, motivo do atendimento (CID-10), data da admissão e
da alta (em caso de internação) e procedimento realizado e tipo de
órtese, prótese e/ou materiais empregados, quando for o caso;
Colher a assinatura do paciente, ou de seus representantes legais, na
segunda via do relatório a que se refere o item anterior desta cláusula,
arquivando-a no prontuário do paciente;
Em se tratando de internação, assegurar a presença de um
acompanhante, em tempo integral, no hospital, nas internações de
gestante, crianças, adolescentes e idosos, com direito a alojamento e
alimentação;
Garantir, nas internações hospitalares, porcentual mínimo de 70%
(setenta por cento), a usuários no Sistema único de Saúde – SUS;
Apresentar obrigatoriamente, a cada semestre, Relatório de Atividades
que demonstre quantitativa e qualitativamente o atendimento do
objeto de Contrato.
DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a Secretaria
Municipal de Saúde obriga-se a:
Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execução do objeto
deste contrato;
Programar no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, nos
exercícios subseqüentes ao da assinatura do presente contrato, os
recursos necessários, nos elementos financeiros específicos para
custear a execução do objeto, de acordo com o sistema de pagamento
previsto no Plano Operativo Anual, que integra este instrumento;
Executar os procedimentos de auditoria médica de acordo com as
normas do Conselho Federal de Medicina e do Denasus;
Analisar, sempre que necessário e, no mínimo semestralmente, a
capacidade e as condições de prestação de serviços comprovadas por
ocasião da qualificação de Entidade Sem Fins Lucrativos, para
verificar se a mesma ainda dispõe de suficiente nível técnicoassistencial para a execução do objeto.
Artigo 3 º - A execução do presente Contrato será acompanhada pelo
ente publico municipal, representado pela Secretaria Municipal de
Saúde, pelo Conselho Municipal de Saúde e demais órgãos de
fiscalização competentes.
Artigo 4º - Pela prestação dos serviços objeto deste contrato,
especificados no Plano Operativo Anual de 2014, a Secretaria
Municipal de Saúde repassará a Associação Municipal de Proteção e
Assistência de Rosário Oeste - AMPARO, a importância global de R$
78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais) pagos
exclusivamente por meio de deposito bancário na conta corrente
4365-6, Agencia 0810, na Cooperativa de Credito Sicredi, de
titularidade da CONTRATADA.
Paragrafo Único – Qualquer alteração ou modificação dos dados
bancários da conta corrente de titularidade da CONTRATADA em
que devem ser realizados os depósitos mensais devem ser comunicada
com antecedência mínima de 15 (quinze) ao MUNICIPIO para
devidas adequações.
Artigo 5º - O presente CONTRATO poderá ser aditado, alterado,
parcial ou totalmente, quantas vezes se fizer necessário, mediante
prévia justificativa por escrito que conterá a declaração de interesse de
ambas as partes e deverá ser autorizado pelo Conselho Municipal de
Saúde.
Artigo 6º - O presente instrumento vigorará entre as partes pelo
período de 05 (cinco) meses, a partir de sua publicação.
Artigo 7º - O presente instrumento poderá ser rescindido, desde que
devidamente justificado e na forma da Lei, prevenidas as partes por
interpelação judicial ou extrajudicial formalizada, com prazo
consignado de 30 (trinta) dias, quando houver interesse das partes ou
em caso de inexecução das obrigações estipuladas, sujeitando a parte
inadimplente a responder por perdas e danos, quer pela superveniência
de norma legal que o torne formal ou materialmente inexeqüível.
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Artigo 8º - Fica assegurado a Secretaria Municipal de Saúde, a
rescisão unilateral deste contrato, devidamente justificada, no caso de
descumprimento das obrigações pela CONTRATADA ou quando não
for atendido o interesse público.
Artigo 9º - A CONTRATAÇÃO será publicado no Diário Oficial do
Município e/ou Jornal de grande circulação local para que todos tome
ciência da contratualização, no prazo máximo de 20 (vinte) dias,
contados da data de sua assinatura.
Art. 10º - Fica autorizado Crédito Especial para atendimento do
convênio de que trata a presente Lei.
Art. 11º - O Poder Executivo fica autorizado a promover as
adequações necessárias nos instrumentos de planejamento (PPA,
LDO, LOA), relativas aos termos da presente Lei, podendo reformular
os anexos.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO TENDO
COMO FINALIDADE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT
VALOR: R$ R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
PRAZO: 05(CINCO) MESES
ROSÁRIO OESTE/MT, 21 DE JULHO DE 2014
KELSON DE ALMEIDA SARAIVA
Contratada
JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO
Prefeito Municipal
Contratante
Publicado por:
Andreia Viviane Souza de Almeida
Código Identificador:197BA4ED

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação/afixação.
Art. 13º - Revogam-se disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rosário Oeste - MT, 09 de
Setembro de 2014.
DR. JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Dejair Roberto liu Junior
Código Identificador:BCEAF498
GABINETE DO PREFEITO
LEI 1393 - 2014
LEI Nº. 1.393/2014 de 09 de Setembro 2.014
“Altera a lei Municipal 1.390/2014, e autoriza o
Poder Executivo a doar da área anteriormente
permutada por força da Lei Municipal 143/74 para
Estado de Mato Grosso, e da outras providencias.”
Dr. JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO, Prefeito do
Município de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, usando de suas
atribuições legais, consoante os princípios gerais de direito público e a
Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar de área de 40 x 60,
descrita na matricula 7124 devidamente inscrita junto ao Cartório de
Registro de Imóveis local, anteriormente permutada entre o Poder
Executivo Municipal e o Sr. Plinio Serra por força da Lei Municipal
143/74, conforme mapa e memorial anexo para o Estado de Mato
Grosso – MT, CNPJ 03.507.415/0001-44.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a tomar todas as
providências administrativas e jurídicas para o fiel cumprimento da
presente Lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em Rosário Oeste, aos 09 de Setembro de 2014.
Dr. JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Dejair Roberto liu Junior
Código Identificador:97F023F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2014
OBJETO: SERVIÇOS DE CUIADADORA PARA ATENDER A
CASA TRANSITÓRIA PEDRO HENRIQUE COELHO DE BELÉM,
SENDO QUE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERÃO DE
ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PROTEÇÃO DAS
CRIANÇAS DA CASA TRANSITÓRIA DESTE MUNICÍPIO DE
ROSÁRIO OESTE/MT
VALOR: R$ 4.796,50 (QUATRO MIL, SETECENTOS E
NOVENTA E SEIS E CINQUENTA CENTAVOS)
PRAZO: 05(CINCO) MESES
ROSÁRIO OESTE/MT, 21 DE JULHO DE 2014
EDAIL MADALENA DE SANTANA
Contratada
JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO
Prefeito Municipal
Contratante
Publicado por:
Andreia Viviane Souza de Almeida
Código Identificador:96E14274
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2014
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE
CUIDADORA DA CASA TRANSITÓRIA, SENDO QUE OS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERÃO DA LIMPEZA DO
ESPAÇO FÍSICO, ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E
PROTEÇÃO AS CRIANÇAS QUE ESTÃO ACOLHIDAS NA
CASA TRANSITÓRIA DESTE MUNICÍPIO DE ROSÁRIO
OESTE/MT.
VALOR: R$ 2.172,00 (DOIS MIL CENTO E SETENTA E DOIS
REAIS)
PRAZO: 03(TRES) MESES
ROSÁRIO OESTE/MT, 06 DE AGOSTO DE 2014
BENEDITA FRANCISCA DE LIMA
Contratada
JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO
Prefeito Municipal
Contratante
Publicado por:
Andreia Viviane Souza de Almeida
Código Identificador:C3B877F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 112/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2014
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OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE
OFICINA PARA MINISTRAR AULA DE ESPORTE E LAZER
PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA ATENDER OS
ALUNOS DO PROGRAMA PISO BASICO FIXO E VARIÁVEL
ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT
VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
PRAZO: 05(CINCO) MESES
ROSÁRIO OESTE/MT, 06 DE AGOSTO DE 2014

ANDREIA VIVIANE SOUZA DE ALMEIDA
Pregoeira Oficial
Publicado por:
Andreia Viviane Souza de Almeida
Código Identificador:244F1799
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
Contratada

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE SESSÃO PÚBLICA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014
LICITAÇÃO FRACASSADA

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO
Prefeito Municipal
Contratante

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO
DE LOMBADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE
SANTA CARMEM.

Publicado por:
Andreia Viviane Souza de Almeida
Código Identificador:E3E7A90A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/2014
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE
CUIDADORA DA CASA TRANSITÓRIA, SENDO QUE OS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERÃO DA LIMPEZA DO
ESPAÇO FÍSICO, ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E
PROTEÇÃO AS CRIANÇAS QUE ESTÃO ACOLHIDAS NA
CASA TRANSITÓRIA DESTE MUNICÍPIO DE ROSÁRIO
OESTE/MT.
VALOR: R$ 2.172,00 (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS
REAIS)
PRAZO: 03(TRES) MESES
ROSÁRIO OESTE/MT, 06 DE AGOSTO DE 2014
MARLENE ALMEIDA DE ARRUDA
Contratada
JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO
Prefeito Municipal
Contratante
Publicado por:
Andreia Viviane Souza de Almeida
Código Identificador:1CE92321

PREÂMBULO
No dia 10 de Setembro de 2014, às 09:00 horas, reuniram-se na sala
licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Santa Carmem a
Comissão Permanente de Licitação, composta por MARCELI
SALETE TAFAREL, MAICON ODAIR DA SILVA, JOÃO
MALINSKI JUNIOR designada pela portaria 53/2014 DE 04 DE
Junho de 2014. Conforme determinado em ata referente Tomada de
Preço 08/2014. Onde foi concedido o prazo de 08 (oito) dias úteis
para a Empresa ROMAX CONSTRUÇÕES LTDA-ME apresentar
novas certidões conforme determina o art. 48 §3º da lei 8.666/93. Até
a data determinada a mesma não apresentou os documentos
solicitados. Diante do exposto a Comissão inabilitou a empresa
ROMAX CONSTRUÇÕES LTDA-ME. comunicou o encerramento
do certame e declarou a LICITAÇÃO FRACASSADA. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada por mim
e pelos demais presentes.
ASSINAM:
Comissão Permanente de Licitação
Marceli Salete Tafarel
Presidente
João Malinki Junior
Secretário
Maicon Odair da Silva
membro
Publicado por:
Ana Maria Adams Peron
Código Identificador:6A139D15

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE/MT, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº
03.180.924/0001-05, localizada na Avenida Otavio Costa s/n.º, Bairro
Santo Antônio, Rosário Oeste – MT - CEP. 78.470-000, TORNA
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam interessar a
abertura de procedimento licitatório, do tipo “Menor Preço Por Item”,
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO, objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E
EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
EM GERAL DE BOMBAS DO DEPARTAMENTO DE AGUA E
ESGOTO E DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT, de acordo com o que
determina a Lei Federal nº 10.520/02, bem como nas Leis
Complementares 123/2006, subsidiariamente, no que couberem, as
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a
ser regida pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e
condições do edital. Entrega e abertura dos Envelopes: Até as 09:30
horas, do dia 22/09/2014 no endereço acima. Edital Completo:
Afixado no endereço acima ou pelo site Oficial do Municipio
www.rosariooeste.mt.gov.br. Informações mais detalhadas pelo pelo
e-mail: licitacaorosariooeste@hotmail.com.
Rosario Oeste/MT, 09 de Setembro de 2014.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
PORTARIA Nº074/2014
DATA: 09 de Setembro de 2014.
SÚMULA: Revoga a Portaria Nº 011/2014 e designa
novo fiscal do Contrato Nº 004/2014.
ALESSANDRO
NICOLI,
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO
GROSSO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art.1º- Fica designando a Sra. FATIMA APARECIDA MALINSKI,
como FISCAL do contrato Nº004/2014, firmado com a empresa
TELEMED CENTER – SERVIÇOS DE TELEMEDICINA
COM. IMP. LTDA, referente à prestação de serviço com
eletrocardiográfica, no município de Santa Carmem.
Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se a Portaria Nº 011/2014.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SANTA CARMEM-MT, 09 de Setembro de 2014.

TRABALHISTA, FAZ-SE NECESSÁRIO A REVOGAÇÃO DA
REFERIDA RESOLUÇÃO.

ALESSANDRO NICOLI
Prefeito Municipal

ISSO POSTO CONTAMOS COM A APROVAÇÃO DE TODOS.
Publicado por:
Ana Maria Adams Peron
Código Identificador:770781AF

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO
TRIVELATO

PLENÁRIO DA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA
RITA DO TRIVELATO – MT. AOS 08 DE SETEMBRO DE
2014.
Publicado por:
Moniqui Emanuella Marcanzoni
Código Identificador:F83FA64A
CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO ADMINISTRATIVO N° 004/2014

CÂMARA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº. 003/2014

DATA: 08 de Setembro de 2014.

De 08 de setembro de 2014.
SÚMULA: “Revoga a Resolução nº 002/2014 de 02
de junho de 2014 e da outras providências”.
O senhor ITOR PIRES DE CAMARGO Presidente da Câmara de
Vereadores de Santa Rita do Trivelato/MT, no uso de suas atribuições
legais, propõe para discussão e votação do Pleno desta Casa de Leis, a
requerimento dos Vereadores abaixo assinado, o presente projeto de
resolução:
Art. 1º - Revoga a Resolução nº 002/2014 de 02 de junho de 2014 que
alterou o artigo 130 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores
de Santa Rita do Trivelato.
Art. 2º - Altera as sessões ordinárias semanais devendo ocorrer na
segunda feira de cada semana, com duração de até 03 (três) horas,
iniciando-se as 08:00 horas, até o limite de 04 (quatro) sessões
mensais.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.
Santa Rita Trivelato - MT, aos 08 de setembro de 2014.
ITOR PIRES DE CAMARGO
Presidente
MENSAGEM
JUSTIFICATIVA
RESOLUÇÃO Nº 003/2014.

AO

PROJETO

DE

“REDUZ O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DA CASA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O senhor ITOR PIRES DE CAMARGO, Presidente da Câmara de
Vereadores de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando os bons resultados alcançados com a redução do horário
de funcionamento da Administração da Casa;
Considerando que o serviço interno da administração está
funcionando corretamente e sem nenhum contratempo em razão desta
redução.
DECRETA:
Art. 01 - Fica decretada a redução do horário de funcionamento da
Câmara Municipal de Vereadores para o período das 07:00 às 13:00
horas diariamente de Segunda-feira a sexta- feira. Fora deste horário
nenhum servidor poderá permanecer nas dependências do Legislativo
Municipal sem autorização expressa e por escrito do Presidente da
Casa. Todos os equipamentos, exceto servidor, que utilizam energia
elétrica deverão ser desligados e desconectados das tomadas após o
término dos trabalhos.
Art. 02 – As chaves ficarão somente com o coordenador de finanças e
a zeladora, ficando a zeladora responsável pela abertura e o
coordenador responsável pelo fechamento das dependências da Casa e
verificar se os aparelhos estão devidamente desligados e
desconectados.
Art. 03 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SENHORES VEREADORES

Art. 04 – Revogadas as disposições em contrário.

O PRESENTE PROJETO DE RESOLUÇÃO TEM POR
OBJETO A ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE INÍCIO DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS SEMANALMENTE,
DENTRO DO ANO LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS.

Câmara de Vereadores de Santa Rita do Trivelato, 08 de Setembro de
2014.

ESTA ALTERAÇÃO IMPLICA NA MUDANÇA DO HORÁRIO
INICIAL DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO PERÍODO
NOTURNO PARA O PERÍODO DIURNO.
DEVENDO ESTA NOVA ESTRUTURA DE SESSÕES
ACONTECER TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DA SEMANA.
COM HORÁRIO DE INÍCIO ÀS 08:00 horas, COM DURAÇÃO
DE ATÉ TRÊS HORAS, PODENDO SER PRORROGADO
PELO TEMPO QUE FOR NECESSÁRIO.
SEGUNDO O PROJETO DE RESOLUÇÃO, A MUDANÇA SE
FAZ NECESSÁRIA PORQUE AS SESSÕES EM HORÁRIO
NOTURNO ESTÃO FAZENDO COM QUE TODOS OS
SERVIDORES DESTA CASA ULTRAPASSEM O LIMITE DE
TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS.
ASSIM, TENDO EM VISTA NÃO HÁ PREVISÃO NEM
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, E
AINDA, A FIM DE QUE SE EVITE EVENTUAL PASSIVO
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

ITOR PIRES DE CAMARGO
Presidente
Registre-se,
Publique-se e
Afixe-se
Na data Supra.
Publicado por:
Moniqui Emanuella Marcanzoni
Código Identificador:E733493A
LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE
001/2014
RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
O Município de Santa Rita do Trivelato – MT, através do Prefeito
Municipal, Sr. Hugo Garcia Sobrinho, torna público que, em virtude
de haver concordado com as justificativas apresentadas pela Secretaria
de Administração, no processo de contratação da empresa ATAME –

www.amm.org.br
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PREVIMSA
PORTARIA N.º 004/2013

ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA –
EPP para prestação de serviços educacionais para capacitação e
qualificação de servidores públicos municipais, no valor total de
R$38.985,00 (trinta e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais),
conforme o contrato, onde formula-se expediente de inexigibilidade
de licitação, fulcrada no inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93,
RATIFICA a justificativa apresentada e autoriza a contratação, dando
cumprimento ao que dispõe o artigo 26 do mesmo diploma legal.
Santa Rita do Trivelato – MT, 09 de setembro de 2014.
HUGO GARCIA SOBRINHO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Caio Fernando Motta Bonin
Código Identificador:5B471221
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 079 DE 08 DE SETEMBRO DE
2014
EMENTA: NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO
AFONSO-MT.
COM AS GRAÇAS DE DEUS E EM NOME DO INTERESSE
PÚBLICO, VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS, PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO, ESTADO DE MATO
GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
CONSOANTE AS NORMAS GERAIS DE DIREITO PÚBLICO,
OBSERVADO O QUE DISPÕE O ESTATUTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS, A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E
O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, EXPEDE A SEGUINTE
PORTARIA.
RESOLVENDO
Art. 1º - Fica nomeado e empossado o Sr. OSVALDO FERREIRA
RODRIGUES, brasileiro, portador da Cédula e Identidade RG nº
761.187 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 411.646.521-68, para
ocupar o cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE do Poder Executivo deste Município de
Santo Afonso-MT.
Art. 2º - O nomeado de que trata o artigo anterior, ficará com a
responsabilidade de gerir os serviços e atribuições que lhe confere o
cargo, em razão de lei, junto ao Poder Executivo Municipal.
Art. 3º - As atribuições do cargo são previstas em lei e restritas a ela,
e, o servidor nomeado por esta Portaria será remunerado, em nível de
Secretário Municipal, na forma determinada em lei.
Parágrafo único - O tempo de serviço no exercício do cargo será
computado para todos os fins e efeitos previdenciários.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

“Dispõe sobre a retificação da portaria nº 013/2011,
que dispõe sobrea concessão do benefício de
aposentadoria por idade, em favor do Sr.Antonio
Neves Filho”.
O Secretário Municipal de Administração – Diretor do PREVIMSA,
Fundo Municipal de Previdência Social dos servidores do Município
de Santo Afonso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais nos termos do Art. 40, §1º, inciso III, alínea “b”, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
de n.º 41/2003, combinado com art. 12, inciso III, alínea “b” da Lei
Municipal nº 300/2011, que dispõe sobre a reestruturação do Regime
Próprio de Previdência Social do Município, art. 150 da Lei
Complementar n. º 001/2005, anexo IV da Lei Municipal nº. 210/2007
que unifica todas as leis municipais que instituíram cargos, vagas,
funções e vencimentos;
Resolve:
Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria por Idade, ao
servidor Sr. Antonio Neves Filho,casado,portador do RG n.º
03954730 SJ/MT e do CPF n.º 229.875.411-04, residente e
domiciliado neste município, efetivo no cargo de Braçal, Classe
‘’A’’, ‘’Nível 01’’, lotado na Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, devidamente matriculado sob o n.º 055, com proventos
proporcionais, conforme processo administrativo do PREVIMSA, n.º
2011.02.00008P, a partir de 01/06/2011, até posterior deliberação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos à 01 de julho de 2011, revogados as
disposições em contrário.
Registre,
publique e
cumpra-se.
Santo Afonso - MT, 15 de abril de 2013.
FAGNER MOREIRA DA CUNHA
Secretário Municipal de Administração
HOMOLOGO:
VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Berenice Gomes Cordeiro
Código Identificador:1C49829E
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO
BALANCETE FINANCEIRO _ JANEIRO 01_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
ARAGUAIA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica
Mês/Ano : Janeiro/2014

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AFONSOMT, EM 08 DE SETEMBRO DE 2014.
VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS
CPF/MF 363.908.288-53 – RG 3.994.563 SSP/SP
Prefeito Municipal
Publicado por:
Fagner Moreira da Cunha
Código Identificador:E761D83A

Receita
Títulos
Receita Orçamentária
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Valor
136.378,23
20.951,27
7,21
115.419,75

Receita Extra - Orçamentária
DEPÓSITOS

291.901,50
14.261,02

CONSIGNAÇÕES
DE TERCEIROS
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

14.261,02
14.261,02
277.640,48

www.amm.org.br

SAUDE

Despesa
Títulos
Despesa Orçamentária
Despesas exceto Intra-orçamentárias
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
Despesa Extra - Orçamentária
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES
CONSTITUÍDAS
POR EXECUÇÃO ORÇA
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS

DO

Valor
275.216,09
275.216,09
88.838,95
184.604,05
1.773,09
153.883,14
153.883,14
143.621,04
143.621,04
10.262,10
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ANTERIORES
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR
RESTOS
A
PAGAR
275.216,09
5.103,85
EXECUÇÃO ORÇAME
PROCESSADOS DOS ÚLTIMOS
RESTOS
A
PAGAR
NÃO
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR
275.216,09
4.848,70
PROCESSADOS
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS
CONSIGNAÇÕES
DE
2.424,39
309,55
ANTERIORES
EXERCÍCIOS ANTERIORES
RESTOS
A
PAGAR
NÃO
2.424,39
PROCESSADOS
Saldos anteriores
6.217,43 Saldos atuais
5.397,93
BANCO C/ MOVIMENTO
6.217,43 BANCO C/ MOVIMENTO
5.397,93
INVESTIMENTOS DO RPPS
0,00 INVESTIMENTOS DO RPPS
0,00
TESOURARIA GERAL
0,00 TESOURARIA GERAL
0,00
Total
434.497,16 Total
434.497,16

OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Receita Extra - Orçamentária
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
DE TERCEIROS
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR
EXECUÇÃO ORÇAMEN
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

CORRENTES
140,00
92.542,08 Despesa Extra - Orçamentária
6.637,77 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
6.637,77 CRÉDITOS A RECEBER
CRÉDITOS
DIVERSOS
6.637,77
RECEBER
85.904,31 DEPÓSITOS

FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:A8C68564

Receita
Títulos
Receita Orçamentária
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Valor
261.572,57
39.633,66
8,75
221.930,16

Receita Extra - Orçamentária
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
DE TERCEIROS
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO

377.532,42
18.851,05
18.851,05
18.851,05
358.681,37

OBRIGAÇÕES
CONSTITUÍDAS
358.681,37
POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR
Saldos anteriores
BANCO C/ MOVIMENTO
INVESTIMENTOS DO RPPS
TESOURARIA GERAL
Total

358.681,37
5.397,93
5.397,93
0,00
0,00
644.502,92

SAUDE

456,41

85.773,57 DE TERCEIROS

456,41

130,74 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 151.529,81
130,74

DO

Valor
358.681,37
358.681,37
81.028,63
199.752,30
1.226,04
76.674,40
283.381,83
6.416,27
6.416,27
6.416,27
276.965,56
276.965,56
276.965,56
2.439,72
2.439,72
0,00
0,00
644.502,92

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 26/03/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/Presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:910B5FA3
GABINETE DO PREFEITO
BALANCETE FINANCEIRO 03_2014

Receita
Títulos
Receita Orçamentária
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Valor
152.741,09
777,87
9,93
151.813,29

2.439,72
2.439,72
0,00
0,00
247.722,89

OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS
151.012,97
POR EXECUÇÃO ORÇA
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR 151.012,97
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS
516,84
ANTERIORES
CONSIGNAÇÕES
DE
516,84
EXERCÍCIOS ANTERIORES
Saldos atuais
9.687,85
BANCO C/ MOVIMENTO
9.687,85
INVESTIMENTOS DO RPPS
0,00
TESOURARIA GERAL
0,00
Total
247.722,89

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 24/04/2014

FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:A352E76B

Despesa
Títulos
Despesa Orçamentária
Despesas exceto Intra-orçamentárias
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
Despesa Extra - Orçamentária
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
DE TERCEIROS
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES
CONSTITUÍDAS
POR
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR
Saldos atuais
BANCO C/ MOVIMENTO
INVESTIMENTOS DO RPPS
TESOURARIA GERAL
Total

CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
ARAGUAIA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica
Mês/Ano : Março/2014

275,25
456,41

JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/Presidente

GABINETE DO PREFEITO
BALANCETE FINANCEIRO _ JANEIRO 02_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
ARAGUAIA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica
Mês/Ano: Fevereiro/2014

Saldos anteriores
BANCO C/ MOVIMENTO
INVESTIMENTOS DO RPPS
TESOURARIA GERAL
Total

A

85.773,57 CONSIGNAÇÕES

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 20/02/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/Presidente

152.261,47
275,25
275,25

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
ARAGUAIA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica
Mês/Ano : Abril/2014
Receita
Títulos
Receita Orçamentária
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Receita Extra - Orçamentária
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
DE TERCEIROS
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR
EXECUÇÃO ORÇAME
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
Saldos anteriores
BANCO C/ MOVIMENTO
INVESTIMENTOS DO RPPS
TESOURARIA GERAL
Total

Valor
162.445,41
23.055,54
4,01
139.385,86
220.868,29
13.789,31
13.789,31
13.789,31
207.078,98
206.913,94
206.913,94
165,04
165,04
9.687,85
9.687,85
0,00
0,00
393.001,55

SAUDE

Despesa
Títulos
Despesa Orçamentária
Despesas exceto Intra-orçamentárias
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Despesa Extra - Orçamentária
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
DE TERCEIROS
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES
CONSTITUÍDAS
POR EXECUÇÃO ORÇA
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
CONSIGNAÇÕES
DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
Saldos atuais
BANCO C/ MOVIMENTO
INVESTIMENTOS DO RPPS
TESOURARIA GERAL
Total

DO

Valor
206.913,94
206.913,94
81.717,22
125.196,72
180.947,29
165,04
165,04
165,04
180.782,25
180.617,21
180.617,21
165,04
165,04
5.140,32
5.140,32
0,00
0,00
393.001,55

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 27/05/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/presidente

SAUDE

Despesa
Títulos
Despesa Orçamentária
Despesas exceto Intra-orçamentárias
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS
DESPESAS

GABINETE DO PREFEITO
BALANCETE FINANCERIRO 04_2014

DO

FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:7CBAC7D6

Valor
85.773,57
85.773,57
60.982,94
24.790,63

GABINETE DO PREFEITO
BALANCETE FINANCEIRO 05_2014

www.amm.org.br
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CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
ARAGUAIA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica
Mês/Ano : Maio/2014
Receita
Títulos
Receita Orçamentária
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Valor
295.501,87
26.296,56
11,58
269.193,73

Receita Extra - Orçamentária
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES

316.293,79
13.349,71
13.349,71

DE TERCEIROS

13.349,71

OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR
EXECUÇÃO ORÇAME
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
Saldos anteriores
BANCO C/ MOVIMENTO
INVESTIMENTOS DO RPPS
TESOURARIA GERAL
Total

302.944,08
302.779,04
302.779,04
165,04
165,04
5.140,32
5.140,32
0,00
0,00
616.935,98

SAUDE

Despesa
Títulos
Despesa Orçamentária
Despesas exceto Intra-orçamentárias
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
Despesa Extra - Orçamentária
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER
CRÉDITOS
DIVERSOS
A
RECEBER
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES
CONSTITUÍDAS
POR EXECUÇÃO ORÇA
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
CONSIGNAÇÕES
DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
Saldos atuais
BANCO C/ MOVIMENTO
INVESTIMENTOS DO RPPS
TESOURARIA GERAL
Total

DO

GABINETE DO PREFEITO
BALANCETE FINANCEIRO 07_2014
Valor
302.778,16
302.778,16
155.573,29
128.587,58
18.617,29
310.932,72
165,04
165,04
165,04
310.767,68
310.602,64
310.602,64
165,04
165,04
3.225,10
3.225,10
0,00
0,00
616.935,98

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 17/06/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/Presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:174B59A3
GABINETE DO PREFEITO
BALANCETE FINANCEIRO 06_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
ARAGUAIA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica
Mês/Ano : Junho/2014

Despesa
Valor
Títulos
189.667,95 Despesa Orçamentária
Despesas
exceto
IntraRECEITA TRIBUTARIA
21.203,77
orçamentárias
PESSOAL
e
ENCARGOS
RECEITA PATRIMONIAL
41,82
SOCIAIS
OUTRAS
DESPESAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
168.422,36
CORRENTES
Receita Extra - Orçamentária
245.810,47 Despesa Extra - Orçamentária
DEPÓSITOS
10.613,94 DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
10.613,94 CONSIGNAÇÕES
DE TERCEIROS
10.613,94 DE TERCEIROS
OBRIGAÇÕES
EM
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
235.196,53
CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS
235.196,53
EXECUÇÃO ORÇAME
POR EXECUÇÃO
DESPESA
LIQUIDADA
A
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR
235.196,53
PAGAR
Saldos anteriores
3.225,10 Saldos atuais
BANCO C/ MOVIMENTO
3.225,10 BANCO C/ MOVIMENTO
INVESTIMENTOS DO RPPS
0,00 INVESTIMENTOS DO RPPS
TESOURARIA GERAL
0,00 TESOURARIA GERAL
Total
438.703,52 Total

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 23/07/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/Presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3

CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
ARAGUAIA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica
Mês/Ano : Julho/2014
Receita
Títulos
Receita Orçamentária
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Receita Extra - Orçamentária
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
DE TERCEIROS

SAUDE

Despesa
Títulos
Despesa Orçamentária
Despesas exceto Intra-orçamentárias
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Despesa Extra - Orçamentária
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER
CRÉDITOS
DIVERSOS
A
11.084,95
RECEBER
227.738,70 DEPÓSITOS

Valor
176.211,60
26.202,72
5,59
150.003,29
238.823,65
11.084,95
11.084,95

OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR
227.738,70 CONSIGNAÇÕES
EXECUÇÃO ORÇAME
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR
227.738,70 DE TERCEIROS
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES
CONSTITUÍDAS
POR EXECUÇÃO ORÇA
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR
Saldos anteriores
13.105,00 Saldos atuais
BANCO C/ MOVIMENTO
13.105,00 BANCO C/ MOVIMENTO
INVESTIMENTOS DO RPPS
0,00 INVESTIMENTOS DO RPPS
TESOURARIA GERAL
0,00 TESOURARIA GERAL
Total
428.140,25 Total

DO

Valor
222.109,34
222.109,34
108.293,44
113.815,90
204.762,77
165,04
165,04
165,04
421,44
421,44
421,44
204.176,29
204.176,29
204.176,29
1.268,14
1.268,14
0,00
0,00
428.140,25

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 18/08/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3

SAUDE

Receita
Títulos
Receita Orçamentária

Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:8A078570

Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:C09EF284

DO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Valor
235.196,53
235.196,53
112.424,73
122.771,80
190.401,99
451,64
451,64
451,64
189.950,35
189.950,35
189.950,35
13.105,00
13.105,00
0,00
0,00
438.703,52

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR,
MATERIAL
DE
LABORATORIO
E
MATERIAL
PERMANENTE
PARA
SUPRIR
AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, PELO PERÍODO DE
01(UM) ANO.
O Pregoeiro do Município de São Felix do Araguaia-MT torna
público para conhecimento dos interessados, que foi procedida
retificação do Edital de Pregão Presencial Nº 25/2014, para efeito de
corrigir a exigência contida no Item 10.1.4 - Qualificação
Econômico Financeira – sub item b: onde se lê: b) Prova de possuir
capital social integralizado igual ou superior a R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), que poderá ser oferecida por meio de
declaração simplificada da Junta Comercial. Lê-a–se: b) Prova de
possuir capital social integralizado igual ou superior a R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), que poderá ser oferecida por meio de declaração
simplificada da Junta Comercial. Comunica ainda, que a data de
recebimento e abertura dos Envelopes contendo Propostas e
Documentos, fica alterada para o dia 23 de Setembro de 2014, às
9:00 horas. As demais cláusulas e condições do Edital permanecem
inalteradas.
São Felix do Araguaia-MT, 09 de Setembro de 2014.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

www.amm.org.br

167

Mato Grosso , 10 de Setembro de 2014 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO IX | Nº 2055
cláusulas pactuadas, de acordo com o art. 79, § 1º, do referido
diploma legal.

JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM.
Pregoeiro
Portaria Nº 17/2014
Publicado por:
Daiane Silva Nascimento
Código Identificador:09B762FE
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

2.1.3.receber demonstrativo de conta detalhada dos serviços, após a
emissão da Nota Fiscal/Fatura de Serviços de Telecomunicações, por
linha . retorno, sem ônus da habilitação a este plano de serviço
alternativo, desde que não configure alteração do objeto.
2.1.3.1.havendo contestação da conta de serviços, suspender a
cobrança da parcela impugnada e pagar a parte incontroversa.

CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 008/2.014
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO POVO- MT, E A
EMPRESA VIVO S.A. PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DIGITAL
(SMP) PÓS-PAGO.
A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO- MT,
CNPJ nº 32972440000105, doravante designada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente,
Vereador Sr. ELIZEU VIANA CARDOSO FILHO, brasileiro,
residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Cândido Borges Leal
Junior, s/nº. , portador da Cédula de Identidade RG nº. 12366609SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob nº. 424.373.691-04 e a empresa
TELEFONICA BRASIL S/A, com sede NA Avenida Engenheiro
Luiz Carlos Berrini, nº. 1.376, Bairro Cidade Monções- São Paulo –
SP, inscrita no CNPJ nº 02558.157-0001-62 e I.E. nº.
108.383.949.112, sucessora por incorporação de VIVO S/A, com sede
na Higienópolis, 1-10 Andar 1365, Bairro Higienópolis, Cidade de
Londrina, cep 86015-010, inscrita no CNPJ sob nº. 02449992/0001-64
e I.E. nº. 90159826-64, neste ato representada pela Srª. CLARISSA
GUIMARÃES GOELZER, brasileira, casada, publicitária, Cédula
de Identidade nº 1.648.099-6 SSP/MT e CPF nº 598.650.670-72,
gerente de Seção, pelo Sr. MARCIO GALINA, Gerente de Seção,
brasileiro, solteiro, administrador, CPF nº. 019.992.639-52 e RG nº.
6256l7l-8 – SSP/PR, mediante as cláusulas e condições a seguir
estipuladas, sob o regime instituído pela Lei n° 8.666/93, com todas as
suas alterações posteriores, Lei n° 9.472/1997- Lei Geral de
Telecomunicações; Lei n° 8.078/1990 – Código de Defesa do
Consumidor; Decreto n° 2.534/1998 – Plano Geral de Outorgas –
PGO; Decreto n° 2.271/1997; Decreto n° 4.733/2003; Resolução
ANATEL n° 05/1998 – regulamento de contratações e demais
legislações específicas e pertinentes à matéria e estabelecidas pela
ANATEL e demais normas que regem a espécie, bem como as
cláusulas abaixo discriminadas:

2.1.4.na transferência para outro plano de serviços cujo valor de
habilitação for menor, a Contratante terá isenção do pagamento na
habilitação do plano de serviços optado, bem como o
2.2. São direitos da Contratada:
2.2.1. receber, no prazo previsto no art. 9º do Decreto nº 1.054/94, a
remuneração dos serviços prestados, pelo preço e condições
constantes das Cláusulas Terceira e Quarta;
2.2.2. propor à Contratante a melhor forma de prestação dos serviços
objeto do presente Contrato.
2.3. São deveres da Contratante:
2.3.1.cumprir os prazos de pagamento estipulado neste instrumento e
na legislação;
2.3.2.acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato através
de fiscal nomeado para este fim e indicado pela Divisão de Serviços
Gerais – DSG/MRE, assegurando-se do bom desempenho e qualidade
dos serviços prestados;
2.3.3.fiscalizar a execução dos serviços prestados pela contratada,
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que,
ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos , não devem
ser interrompidos;
2.3.4.comunicar à Contratada, o mais prontamente possível, qualquer
anormalidade observada na prestação dos serviços;
2.3.5.proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento
do serviço desejado;
2.3.6.prestar as informações e os esclarecimentos necessários que
venham ser solicitados pela Contratada, durante a vigência e execução
dos serviços;
2.3.7.controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências
havidas;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa para a prestação de Serviço de Telefonia
Móvel Pessoal - SMP, com fornecimento de 09 (nove) linhas digitais
de tecnologia GSM, com os respectivas aparelhos, em regime de
comodato, no sistema pós – pago, para uso da CAMARA
MUNICIPAL DE JOSE DO POVO- MT, localizado em Mato
Grosso.

2.3.8.Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos
preços vigentes, na data da emissão das contas telefônicas;

PARÁGRAFO ÚNICO - Faz parte integrante do presente Contrato,
independente da transcrição, a Proposta de Preços da
CONTRATADA.

2.3.10. emitir, por intermédio da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO
JOSE DO POVO- MT, pareceres em todos os atos relativos á
execução do Contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e
fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições
estabelecidas neste Contrato e na proposta de aplicação de sanções;

CLÁUSULA
SEGUNDA
–
DOS
RESPONSABILIDADE DAS PARTES

DIREITOS

E

2.1. São direitos da Contratante:
2.1.1.receber os serviços objeto do presente Contrato nos termos e
condições pactuados;
2.1.2.alterar unilateralmente o Contrato, nos casos previstos no art. 65,
inciso I, alíneas “a” e “b” , da Lei nº 8.666/93, ou rescindi-lo
administrativamente em caso de inexecução total ou parcial das
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2.3.9.permitir acesso dos empregados da Contratada às suas
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando
necessário;

2.3.11. assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis
com aqueles praticados no mercado pelas demais prestadoras dos
serviços objeto da contratação , de forma a garantir que aqueles
continuem a ser os mais vantajosos para o MRE.
2.4. São deveres da Contratada:
Além das responsabilidades resultantes deste Contrato, da Lei n°
9.472/1997, do Contrato de concessão/autorização assinado com a
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ANATEL, e demais disposições regulamentares pertinentes aos
serviços a serem prestados:
2.4.1.disponibilizar os Serviços para uso pela Contratante dentro dos
parâmetros e rotinas estabelecidas e do prazo pactuado neste Contrato,
implantando de forma adequada , a supervisão permanente dos
mesmos, de modo a obter uma operação correta e eficaz
2.4.1.1 entregar os equipamentos relativos ao item 1 , na CAMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO POVO- MT, devidamente
habilitados nas seguintes condições:
a) As habilitações das 09 (nove) linhas deverão ser executadas em
aparelhos da empresa vencedora, que deverão ser entregues a
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO POVO- MT, em no
máximo 20 (vinte) dias úteis após a assinatura do contrato, juntamente
com kit básico contendo, no mínimo, 01(uma) bateria, 01 (um)
carregador rápido bi-volt, 01(um) manual de instrução, e garantia do
aparelho de no mínimo 01(um) ano;
b). Os aparelhos móveis celulares serão fornecidos pela empresa
vencedora, em regime de comodato, e serão devolvidos ao final da
vigência contratual, no estado em que se encontrarem, não cabendo
qualquer ressarcimento por parte da CAMARA MUNICIPAL SÃO
DE JOSE DO POVO- MT.
c) As linhas telefônicas serão habilitadas sem nenhum custo a título de
aquisição, habilitação ou taxa de serviço para a ativação.;
d) Não serão aceitos aparelhos celulares que não tenham assistência
técnica, credenciada pelo fabricante.
2.4.2. prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo a
qualidade dos mesmos dentro dos padrões estabelecidos, fazendo
diagnóstico das falhas dos serviços e eliminando os defeitos nos
componentes sob sua responsabilidade;
2.4.2.1. prestar os serviços de segunda-feira a domingo, 24 (vinte e
quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana.
2.4.2.2. responsabilizar-se por todas as despesas de instalações ou
possíveis adaptações do sistema que se fizerem necessárias à boa
execução dos serviços.
2.4.3.atender prontamente às solicitações da CAMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO POVO- MT , quanto a falhas ou
interrupções na prestação dos contratados, restabelecendo o serviço no
prazo máximo estabelecido em regulamento pela ANATEL;
2.4.4.atender a reclamações ou pedidos de esclarecimentos da
Contratante sobre cobrança dos serviços, restituindo qualquer valor
cobrado a maior na próxima Nota Fiscal/Fatura de Serviços de
Telecomunicações, ou imediatamente, se a Contratante assim o
desejar;
2.4.5.tomar todas as providências necessárias para a fiel execução
deste Instrumento, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer
serem sanadas em até 06 (seis) horas;

2.4.10.colocar à disposição da CAMARA MUNICIPAL D SÃO
JOSE DO POVO- MT, serviço de atendimento a clientes
corporativos, indicando consultores e número de telefone
diferenciado;
2.4.11.comunicar à CAMARA MUNICIPAL SÃO DE JOSE DO
POVO- MT, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;
2.4.12.providenciar junto aos órgãos competentes os registros e
licenciamentos regulamentares e pertinentes aos serviços de que trata
o presente contrato;
2.4.13.responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de
âmbito federal, estadual e municipal, bem como assegurar os direitos
e cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas por
regulamentação da ANATEL;
2.4.14.apresentar fatura/nota fiscal consolidada de cobrança de
serviços, contendo o valor total do serviço, a quantidade total do
serviço, o tempo total das chamadas, o histórico dos valores totais dos
serviços prestados, e o tempo total das chamadas relativas a cada mês
;
2.4.14.1.a referida fatura/nota fiscal deverá ser apresentada com um
prazo não inferior a 10 (dez) dias antecedentes à data do vencimento;
2.4.14.2.apresentar detalhamento, por acesso, dos serviços mensais
prestados em todas as chamadas;
2.4.15.comunicar a CAMARA MUNICIPAL SÃO DE JOSE DO
POVO- MT, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e
prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil,
principalmente quando solicitadas pela CAMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOSE DO POVO- MT.
2.4.16.atender prontamente quaisquer exigências do Gestor deste
Contrato, o que for relacionado ao objeto ora contratado;
2.4.17.substituir, sempre que exigido pela Contratante, qualquer um
de seus empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou
comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à execução dos serviços;
2.4.18.não ceder ou transferir a outrem por qualquer forma, nem
mesmo parcialmente, nem subcontratar, os serviços a que está
obrigada por força do Contrato, salvo se previamente autorizado pela
Administração da Contratante.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços
efetivamente utilizados, conforme os valores discriminados na
Proposta de Preços relativa ao objeto do contrato, sendo a despesa
mensal estimada de R$ 632,60 (Seiscentos e trinta e Dois Reais e
Sessenta Centavos) e global estimada, para 12 (doze) meses, de R$
7.915,20 (Sete Mil, Novecentos e Quinze Reais e Vinte Centavos),
conforme tabela abaixo:
PLANILHA TARIFAS

2.4.6.utilizar pessoal devidamente habilitado para os serviços
contratados;

Serviço
1

2.4.7.responsabilizar-se por danos causados à Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

2
3
4
5
6

2.4.8.abster-se de quaisquer iniciativas que impliquem ônus para a
Contratante, se não previstas neste Instrumento;
2.4.9.sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte da
Contratante, no acompanhamento da execução do serviço, prestando
todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às
reclamações formuladas;
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7
8

Unid.

Consumo
Mensal estimado

Assinatura
Mensal
dos
Unid.
9
Serviços
VC 1 (M-M / M-O/ M-F)
Min.
1.350
VC2 (M-M / M-O / M -F)
Min.
100
VC3 (M-M / M-O / M-F)
Min.
100
Envio de SMS
Sms
90
Software de controle de uso
Unid.
9
das linhas
Assinatura
mensal
dos
Unid.
1
serviços de internet
Assinatura de tarifa Zero
Unid.
9
Valor Estimado Total mensal Com Impostos (R$)
Valor Estimado Total Anual Com Impostos (R$)
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Valor
Unitário

Valor Mensal

R$ 5,00

R$ 45,00

R$ 0,20
R$ 0,71
R$ 1,48
R$ 0,23

R$ 270.00
R$ 71,00
R$ 148,00
R$ 20,70

R$ 0,00

0,00

R$ 59,00

59.90

R$ 5,00

R$ 45,00
659,60
7.915,20
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4.1 - O pagamento mensal dos serviços será efetuado mediante a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado
conforme disposto no art. 67 e 73 da Lei n.° 8.666/93.
4.2 - O pagamento da fatura telefônica, que deverá ser entregue pela
empresa na CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO POVOMT, no mínimo 10 (dez) dias antes do seu vencimento, será efetuado
mensalmente.
4.3 - Havendo erro na fatura ou circunstância que impeçam a
liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará
pendente até que a empresa providencie as medidas saneadoras do
problema. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após
a regularização da situação e/ou reapresentação da fatura, não
acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

7.2 - Para a cobertura das despesas foi emitida a Nota de Empenho n.º
132/2012, 01/06/2012, no valor estimativo de R$ 7.616,16 (Sete Mil,
Seiscentos e Dezesseis Reais e Dezesseis Centavos), à conta da
dotação especificada nesta Cláusula.
7.3 – As despesas de exercícios subsequentes correrão à conta do
programa de Trabalho e Elemento de Despesa consignados para essa
atividade nos respectivos exercícios.
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO
8.1 A execução do serviço será acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE especialmente designado,
observado o que se segue:

4.4 - Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA,
mediante ordem bancária em conta-corrente por ela indicada, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

a) o representante do CONTRATANTE anotará, em registro próprio,
todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato,
inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

CLAUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
CLÁUSULA QUINTA - DO PERCENTUAL DE DESCONTO E
VANTAGENS NOS PREÇOS

b) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil
para adoção das medidas convenientes.

5.1 - Durante o período de vigência do Contrato, todas as vantagens e
reduções nos preços ofertados ao mercado, referentes ao Plano de
Serviço oferecido, deverão ser estendidos ao Ministério das Relações
Exteriores, sempre que estes forem mais vantajosos que os ofertados
neste contrato, passando a vigorar, desde então, as cláusulas e
condições atinentes ao novo Plano
de Serviço, sendo que o Ministério das Relações Exteriores deverá
respeitar o prazo de carência necessário para efeito de processamento
das faturas referentes ao plano substituído.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
c) a existência da fiscalização do CONTRATANTE de nenhum modo
diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação
dos serviços a serem executados;

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

9.1- Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato, a
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

6.1. O preço proposto não será reajustado durante o período de 12
(doze) meses, na forma do § 1° do art. 28, da Lei n° 9.069, de 29 de
junho de 1995.
Poderá ser alterado após esse período mediante índice divulgado pela
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, em norma
específica para o serviço, observada a legislação em vigor
6.1. O preço proposto não será reajustado durante o período de 12
(doze) meses, na forma do § 1° do art. 28, da Lei n° 9.069, de 29 de
junho de 1995.
Poderá ser alterado após esse período mediante índice divulgado pela
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, em norma
específica para o serviço, observada a legislação em vigor.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
6.2. O reajuste de que trata o item anterior, poderá ser aplicado com
periodicidade inferior, se assim vier a ser autorizado de acordo com o
§ 5° do art. 28 da lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995 e/ou artigo 19,
VII, da Lei n° 9.472, que cuida da competência da ANATEL sobre a
revisão de tarifas dos serviços no regime público bem como
homologação de reajustes. Na hipótese dos preços ou tarifas virem a
ser modificados, a Contratante passará a pagar
os novos valores a partir da data de sua vigência, independentemente
da assinatura de novo Contrato, instrumento de retificação ou aditivo
ao presente instrumento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 As despesas com a execução do presente Contrato correrão, à
conta:
CÓD RED.: 17 01 002 – SECRETARIA DA CÂMARA
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 010321010 1002 – MANTER AS
ATIVIDADES DA CÂMARA
ELEMENTO DE DESPESA: 3390390000 – Outros Serviços de
terceiros – Pessoa Jurídica
SUBELEMENTO: 58 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
FONTE DE RECURSO: 999 – Outros Recursos.
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d) o CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer
funcionário ou preposto da CONTRATADA que venha causar
embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis
com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

I - advertência;
II - multa de 1% (um por cento) ao dia, aplicável até o quinto dia,
calculado sobre o valor faturado no mês anterior, no caso de
inexecução parcial, comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Contrato
a partir do 6° dia, no caso de inexecução parcial ou total dos serviços,
o que ensejará a rescisão deste Contrato, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei n° 8.666/93.
IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior; facultada a defesa do interessado no respectivo
processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
9.2 – A contratada convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada no
Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
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9.3 - As multas aplicadas à CONTRATADA deverão ser recolhidas
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicação, ou poderão ser descontadas pela CONTRATANTE dos
valores das faturas.
9.4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
previstas nesta cláusula.
9.5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e
contratar, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.6 - Da sanção aplicada caberá recurso, dirigido à autoridade
superior, por intermédio daquela que aplicou a sanção, no prazo de 5
(cinco) dias úteis da intimação do ato, nos termos do § 4º do Art. 109
da Lei 8.666/93.
10.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão,
com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.
10.2 Constituem motivos para rescisão do Contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, do Termo de
Referência, especificações ou prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, do Termo de
Referência, especificações e prazos;
c) a lentidão no cumprimento das cláusulas contratuais, levando a
CONTRATANTE, a presumir a impossibilidade da realização do
serviço, nos prazos estipulados;
d) o atraso injustificado no início do serviço;
e) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE.

em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA,
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
o) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE decorrentes de serviço, ou parcela deste, já
executados e aceitos, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação;
p) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão do Contrato poderá ser
determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos
casos enumerados nas alíneas “a” a “l” e “p” desta cláusula.
10.3 Em caso de irregularidade junto ao SICAF, A Divisão de
Serviços Gerais – DSG, notificará a CONTRATADA para que sejam
sanadas as pendências no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por
igual período. Findo este prazo sem que haja a regularização da
pendência por parte da CONTRATADA, ou apresentação de defesa
aceita pela CONTRATANTE, o Contrato estará passível de rescisão e
a CONTRATADA sujeita às sanções administrativas previstas neste
Instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
11.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais
e sucessivos períodos, no interesse da Administração, limitada a um
total de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o disposto no
inciso II, do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
combinada com a Lei nº 9.648 de 27/05/1998, tendo validade e
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
Uni

f) a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, associação
da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa
execução deste, sem prévio conhecimento e autorização da
CONTRATANTE;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
12.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato,
por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo máximo de vinte
dias, da data de sua assinatura.

g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução assim como as
de seus superiores;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO
13.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo
65 da Lei na 8.666/93, sempre por intermédio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO
14.1 Na presente contratação, que se dará de forma direta, haverá a
dispensa de licitação, justificando tal medida – contratação direta sem
licitação – tem em vista que a empresa VIVO CELULAR é a única
empresa de telefonia móvel que oferece cobertura nesta região (cidade
de São Jose do Povo/MT).

h) o cometimento reiterado de faltas registradas
CONTRATANTE durante a vigência do Contrato;

pela

i) a decretação de falência;
j) a dissolução da firma contratada;
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
l) razões de interesse público de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se
refere este Contrato;
m) a supressão do serviço, por parte da CONTRATANTE,
acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite
permitido no § 1° do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, respeitando o
disposto no § 2º desse artigo;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente instrumento contratual é o da Seção Judiciária de
Brasília/DF.
E por estarem as Partes Contratantes assim justas e acordadas, lavrouse o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, forma e
validade que, lido e achado conforme, é assinado pelas mesmas e
pelas testemunhas a tudo presentes.
SÃO DE JOSE DO POVO- MT, 09 DE SETEMBRO DE 2.014.
CAMARA MUN. DE SÃO JOSÉ DO POVO
Contratante

n) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da
CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
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CLARISSA GUIMARÃES GOELZER
Gerente Vivo
MARCIO GALINA
Gerente Vivo

ELIZEU VIANA CARDOSO FILHO
Presidente Poder Legislativo
RG Nº.: 12366609 SSP/MT
CPF Nº. : 424.373.691-04
Publicado por:
Miriam Vieira Freire
Código Identificador:F5F610A7

TESTEMUNHA:
1 - ANITA BIANCHI :___________
CPF Nº. 545.5752.61-87
2:_____________
CPF Nº.

CÂMARA MUNICIPAL
PARECER JURÍDICO N° . 002/2.014
DA: ASSESSORIA JURÍDICA
PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Miriam Vieira Freire
Código Identificador:1413428D
CÂMARA MUNICIPAL
ATA Nº. 003/14

Em relação ao Processo Licitatório na modalidade Inexigibilidade nº.
001/14, Ata nº. 003/14, após análise da documentação, contatamos
que atendeu os quesitos constantes na legislação em vigor em especial
a Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações. Também a minuta do
mesmo atende aos requisitos da legislação pertinente.

Aos 08 (oito) dias do mês de setembro de 2.014 (dois mil e quatorze),
às quinze horas, na Sala da Secretaria Geral da Câmara Municipal de
São José do Povo, Estado de Mato Grosso, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação para apreciação do Processo de Licitação –
Inexigibilidade nº. 003/14 (três/dois mil e quatorze). Aberta a sessão,
pela Presidente da Comissão, dá-se prosseguimento ao Processo
Licitatório de Inexigibilidade, onde esta Comissão, resolve conforme
Edital nº. 003/14 (três/dois mil e quatorze), datado de três de setembro
de dois mil e quatorze, Licitação por Inexigibilidade, onde a empresa
TELEFONICA BRASIL S/A, sucessora por incorporação de VIVO
S/A, a única prestadora de serviços na modalidade telefonia móvel,
existente no Município de São José do povo, apresentou a proposta de
serviço no valor global de R$ 7.015,20 (Sete Mil, Novecentos e
Quinze Reais e Vinte Centavos). Assim, esta Comissão de Licitação,
atendendo os ditames do Edital nº. 003/14 ( três/dois mil e quatorze),
por ser a única existente no Município de São José do Povo, deu como
contratada a empresa TELEFONICA BRASIL S/A, sucessora por
incorporação de VIVO S/A, e nada mais havendo a tratar a Presidente
deu por encerrada esta sessão, na qual eu Ademir Soares de Carvalho,
na qualidade de Secretário desta Comissão, secretariei e lavrei a
presente Ata, que será assinada pelos membros da Comissão aqui
presentes.

É O PARECER !

São José do Povo, 08 de setembro de 2.014.

Registrado e publicado, por afixação no lugar público de costume dos
Órgãos competentes, na data supra

ANITA BIANCHI
Presidente da Comissão de Licitação
Publicado por:
Miriam Vieira Freire
Código Identificador:C1A58E8C
CÂMARA MUNICIPAL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O Processo de Inexigibilidade nº. 001/2.014 objetivou à contratação
de empresa para a prestação de Serviços Móvel Pessoal para A
Câmara Municipal de São José do Povo. Durante toda a sua
tramitação cumpriu as determinações da legislação pertinente,
consoante os Pareceres da Comissão de Licitação e do Jurídico da
Câmara Municipal de São José do Povo.

São José do Povo, 08 de setembro de 2.014.
ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES
Responsável Jurídico
OAB Nº. 10083 - MT
Publicado por:
Miriam Vieira Freire
Código Identificador:31CA5F3B
CÂMARA MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologo nos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei nº. 8.666/93, o
Processo de Licitação de Inexigibilidade tendo apreciado a proposta
contida na COTAÇÃO nº. 027/14, que trata da contratação de
empresa para a prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal SMP, com fornecimento de 09 (nove) linhas digitais de tecnologia
GSM, com os respectivas aparelhos, em regime de comodato, no
sistema pós – pago, para uso da CAMARA MUNICIPAL DE JOSE
DO POVO- MT, localizado em Mato Grosso.

São José do Povo, 08 de setembro de 2.014.
ELIZEU VIANA CARDOSO FILHO
Presidente Poder Legislativo
RG Nº.: 12366609 SSP/MT
CPF Nº. : 424.373.691-04
Publicado por:
Miriam Vieira Freire
Código Identificador:C6E21138
CÂMARA MUNICIPAL
EMENTA: SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO PARA
LICITAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº. 003/14
REQUERENTE: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Desse modo satisfazendo à lei e ao mérito, ADJUDICO à empresa
TELEFONICA BRASIL sucessora por incorporação da empresa
VIVO S.A, nos termos da Justificativa subscrita pela Comissão de
Licitação.
Registrado e publicado, por afixação no lugar público de costume dos
Órgãos competentes, na data supra

Prezado Assessor Jurídico;
Venho por meio do presente solicitar o Parecer Jurídico para o
processo final de Licitação – Inexigibilidade nº. 003/14 deste Poder
Legislativo.
São José do povo, 02 de setembro de 2.014.

São José do Povo, 08 de setembro de 2.014.
ELIZEU VIANA CARDOSO FILHO
Presidente Poder Legislativo
RG Nº.: 12366609 SSP/MT
CPF Nº. : 424.373.691-04
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Publicado por:
Miriam Vieira Freire
Código Identificador:5F9C1631
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
023/2014 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2014 –
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1548 /2014
A Prefeitura Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato
Grosso, através do seu pregoeiro oficial, nomeado pelo Decreto. nº.
043/2013 torna público, para conhecimento dos interessados, que, na
Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO XINGU/MT, com sede na
Av. Mauro Pires Gomes, nº 41 – Centro, mediante a designação do
Pregoeiro e sua equipe de apoio, através da Portaria Municipal
0142/2014, encontra-se aberta a licitação na Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM este pregão será regido pela
Lei Federal 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº.
8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis.
O presente Edital tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ARTIGOS E
ENFEITES NATAL DESTINADOSAS FESTIVIDADES DE
NATAL E ANO NOVO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
XINGU, conforme descrito no presente Edital e seus Anexos.
23/09/2014. ABERTURA DA SESSÃO: 09 horas (Horário de
Brasília – DF). O Edital contendo as instruções estará à disposição dos
interessados no setor de licitações da Prefeitura Municipal de São José
do Xingu - MT. Demais informações pelo telefone (66) 35681109 e
EMAIL:licitação@saojosedoxingu.mt.gov.br e retirada do edital no
site www.saojosedoxingu.mt.gov.br/transparência.
São José do Xingu – MT, 09 de Setembro de 2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 36
EXTRATO CONTRATO Nº 036/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/14
HOMOLOGAÇÃO: 09/09/14
CONTRATADO: PRISCILA NARA DE CASTRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUN. DE SERRA NOVA
DOURADA
OBJETO: Contratação de Profissionais da Saúde sendo um(a)
Enfermeiro (a) Padrão para prestar serviços junto ao Pólo de Saúde
em SFA, conforme Termo de Referencia Anexo I, Edital e Contrato.
VALOR DA DESPESA: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
DATA: 09/09/14 EDSON YUKIO OGTHA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Meudra Pereira dos Santos
Código Identificador:A2770023
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 37
EXTRATO CONTRATO Nº 037/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/14
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/14
HOMOLOGAÇÃO: 09/09/14
CONTRATADO: LUIS FERNANDO SANTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUN. DE SERRA NOVA
DOURADA
OBJETO: Contratação de Profissionais da Saúde sendo um(a) medico
(a) para manutenção do PSF local, conforme Termo de Referencia
Anexo I, Edital e Contrato.
VALOR DA DESPESA: R$ 436.200,00 (quatrocentos e trinta e seis
mil e duzentos reais)
DATA: 09/09/14
EDSON YUKIO OGTHA
Prefeito Municipal.

WELTON LUCIANO TEIXEIRA
Pregoeiro Oficial.
Dec. Nº 043/2013.
Publicado por:
Aloizio Rodrigues da Silva
Código Identificador:BCD02404
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
CÂMARA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2014
A Câmara Municipal de São Pedro da Cipa-MT, através de Pregoeira
nomeada, torna público que realizará licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL , POR ITEM tendo por objeto: “Registro
de preço para futura e eventual aquisições de Moveis e
Equipamentos para o plenário da Câmara Municipal de São
Pedro da Cipa ”, nos termos da Lei 10.520/02, a realizar-se no dia 17
de Setembro 2014 – 13:30 h -MT. Os interessados poderão obter o
Edital completo na Câmara Municipal, à Rua Floriano Peixoto, n.º
185, das 12:00 às 18:00 horas . Informações: tel. (66)3418-1213.
São Pedro da Cipa, 09 de Setembro de 2014.
CRISTIANI CAMPOS
Pregoeira

Publicado por:
Meudra Pereira dos Santos
Código Identificador:128A76AE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO RESULTADO
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
15/2014
PROCESSO 36/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADAMT, através da sua Pregoeira, torna público para conhecimento
dos licitantes e da sociedade, o resultado do Pregão Presencial 15/2014, cujo objeto é do tipo menor preço a critério de
julgamento menor preço por item para Contratação de
Profissionais da Saúde, sendo: um(a) médico(a) clínicos geral e
um (a) Enfermeira (o) para manutenção do PSF, devendo prestar
serviços no Município de Serra Nova Dourada –MT e o
enfermeiro(a) no Pólo Regional em São Felix do Araguaia -MT,
conforme edital e Minuta de Contrato". Sagrou-se vencedora do
certame: Luis Fernando Santos – Medico; Priscila Nara de Castro
– Enfermeira;
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retro
mencionado ou pelo Tel.: (66)3473.1012
Serra Nova Dourada - MT, 05 de setembro de 2014

Publicado por:
Luzinete Nunes Ponce Queiroz
Código Identificador:BCDF21B5

MEUDRA PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeira
Publicado por:
Meudra Pereira dos Santos
Código Identificador:81281231

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
DEPTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
075/2014 SRP Nº 106/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP torna público para
conhecimento dos interessados que a abertura da sessão prevista para
às 15h30min (horário de Brasília/DF) do dia 12/09/2014, realizar-seá às 15h30min (horário de Brasília/DF) do dia 23/09/2014, devido
a adequações no edital de licitação. OBJETO: Contratação de mão
de obra especializada em serviços de retifica e montagem de
motor e bomba injetora para atender a frota da Secretaria de
obras e Serviços Urbanos. LOCAL: Secretaria Municipal de
Administração, Rua das Avencas, 1.491, Setor Comercial. INTEGRA
do EDITAL: no endereço indicado ou por meio do site
www.cidadecompras.com.br. Informações: (66) 3517-5298/5263.
SINOP/MT, 09 de setembro de 2014.
VANUSA APARECIDA SERPA
Pregoeira – Portaria nº 372/2013
Publicado por:
Sidelina Rodrigues dos Santos
Código Identificador:CC6E7E4B
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 186/2014
DATA: 02 de setembro de 2014
SÚMULA: Aprova a Instrução Normativa nº.
003/2008 – Versão 2, que estabelece normas e
procedimentos para emissão de Pareceres Técnicos
sobre as Contas Anuais do Poder Executivo
Municipal de Sinop - MT.
JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas e objetivando a operacionalização do Sistema
de Controle Interno do Município, no âmbito do Poder Executivo;
DECRETA:
Art. 1º. A emissão de Parecer Técnico, sobre as contas anuais do
Poder Executivo Municipal obedecerá aos critérios e normas
estabelecidos na Instrução Normativa n.003/2008 – Versão 2,
aprovada por este decreto.
Art. 2°. Os órgãos e entidades da administração indireta, como
unidades executoras do Sistema de Controle Interno, sujeitam-se, no
que couber, à referida Instrução Normativa.
Art. 3º. Caberá à Unidade de Controle Interno - UCI prestar os
esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos
deste Decreto.
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP.
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 02 de setembro de 2014.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2008
Versão: 02
Aprovação em:
Ato de aprovação:
Unidade Responsável: Unidade de Controle Interno
“DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE
AS CONTAS ANUAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DE SINOP-MT.”
TÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º. Dispor sobre procedimentos de Controle Interno nas rotinas a
serem observadas para elaboração dos Pareceres Técnicos sobre as
Contas Anuais de Gestão e de Governo do Poder Executivo Municipal
de Sinop/MT.
TÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º. Abrange as Administrações Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal.
TÍTULO III
DOS CONCEITOS
Art. 3º. Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:
I – Contas Anuais de Gestão: evidenciam os atos de administração e
gerência de recursos públicos praticados pelos administradores e
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores dos órgãos e
entidades municipais;
II – Contas Anuais de Governo: demonstram a conduta do Prefeito
Municipal no exercício das funções políticas de planejamento,
organização, direção e controle das políticas públicas;
III - Unidades Executoras: são as diversas unidades da estrutura
organizacional que se sujeitam à observância das rotinas de trabalho e
dos procedimentos de controle estabelecidos nesta Instrução
Normativa;
IV - Unidade Gestora: Unidade orçamentária ou administrativa
investida do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros,
próprios ou sob descentralização;
V - Sistema APLIC: Sistema Informatizado para que os
jurisdicionados transmitam, via internet, a prestação de contas ao
TCE/MT.
TÍTULO IV
DA BASE LEGAL
Art. 4º. Esta Instrução Normativa tem como base legal o art. 74 da
Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº. 101 de 04 de
maio de 2000, o art. 9º da Lei Complementar nº. 269 de 22 de janeiro
de 2007 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, arts. 161 e
162, § 2º da Resolução nº. 14, de 25 de setembro de 2007 - Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado, a Lei Municipal n.
1706/2012 de 03 de julho de 2012, Resolução Normativa 10/2008, art.
1°, §§ 1º e 2º, Resolução Normativa 16/2008 do TCE/MT (versão
atualizada até a Resolução Normativa nº 36/2012), e Resolução
Normativa n° 33/2012 do TCE/MT.
TÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 5º. São responsabilidades da Unidade de Controle Interno:

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
Controlador Geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP – ESTADO DE MATO
GROSSO
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I - solicitar informações e documentos necessários à elaboração dos
Pareceres;
II - elaborar os pareceres com técnica, responsabilidade e
imparcialidade;
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III – lançar os pareces técnicos, relativos à Prefeitura, no software
SAD, ou em substituto, de forma a possibilitar a remessa via Sistema
APLIC;
IV – encaminhar, em arquivo PDF, os pareceres técnicos de gestão,
quadrimestrais, aos Gestores das Autarquias para que providencie o
lançamento no software adequado ao envio do APLIC;
V – encaminhar cópia dos pareces técnico relativos às Contas de
Gestão do 3° Quadrimestre aos Gestores (Prefeito e Diretores das
Autarquias) para elaboração de pronunciamento expresso e
indelegável sobre as contas e o parecer do Controle Interno.
Art. 6º. São responsabilidades das Unidades Executoras:
I - fornecer documentos e informações solicitadas pela Unidade de
Controle Interno, para subsidiar a elaboração do Parecer.
Art. 7°. Será de responsabilidade do Diretor da Autarquia
providenciar o lançamento dos pareceres quadrimestrais de gestão no
software adequado para a remessa ao TCE, via Sistema APLIC.
Art. 8°. Independente de solicitação compete ao Contador de cada
Unidade Gestora, a entrega do Balanço Geral Anual à Unidade de
Controle Interno, até o dia 20 de janeiro de cada exercício.
Art. 9°. Compete ao responsável pelo APLIC, de cada Unidade
Gestora, a remessa dos pareceres técnicos seguindo os procedimentos
estabelecidos pela Instrução Normativa 004/2008 – Versão 2,
aprovada pelo Decreto Municipal 161/2014.
§1º. Os pareceres das Contas de Gestão serão enviados nas cargas
mensais de abril, agosto e dezembro.
§2°. O parecer das Contas de Governo será enviado, como carga
especial, no prazo definido no art. 19 desta Instrução Normativa.

Nome;
Período de Exercício no Cargo/Função;
Número do Registro Geral – RG;
Número do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Endereço;
Telefone;
e) E-mail.
III – Resultado da Análise dos Atos da Gestão, relativos à:
Receita;
Despesa;
Licitações, Dispensas e Inexigibilidades;
Contratos;
Encargos Previdenciários;
Dívida Ativa;
Restos à pagar;
Educação, somente para Administração Direta;
Saúde, somente para Administração Direta;
Bens Móveis e Imóveis;
Obras e Serviços de Engenharia;
Prestação de Contas;
Sistema de Controle Interno;
Regras Eleitorais e de Final de Mandato, quando for o caso;
Outros Aspectos Relevantes.
IV – Cumprimento das Recomendações e Determinações do
TCE/MT;
V – Cumprimento dos Cronogramas estabelecidos pelo TCE/MT,
relativos à:
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Resolução Normativa
TCE/MT 03/2012, se for o caso;
Lei de Acesso à Informação - Resolução Normativa TCE/MT
12/2012, se for o caso.

Art. 10. Compete ao Gestor, de cada Unidade Gestora, a elaboração
do pronunciamento expresso e indelegável relativo às Contas Anuais e
ao Parecer Técnico do Controle Interno, nos termos do art. 9° da Lei
Complementar 269/2007.

VI – Recomendações propostas ao gestor durante o exercício sob
análise;
VII – Conclusão, que deverá agrupar todas as irregularidades relatadas
nos tópicos anteriores e o seu atual status, e identificar os respectivos
responsáveis com nome, cargo e período de exercício no cargo.

TÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

§1°. Os Pareceres Técnicos relativos às Contas de Gestão serão
individualizados por Unidade Gestora.

Art. 11. O Controlador Geral da Unidade de Controle Interno
elaborará Pareceres Técnicos sobre as Contas Anuais de Gestão e
sobre as Contas Anuais de Governo do Poder Executivo Municipal.

§2°. Os pareceres de gestão relativos ao 1° e 2° quadrimestres, serão
elaborados até o dia 20 do mês subseqüente ao encerramento do
quadrimestre.

Art. 12. Serão solicitados pelo Controlador Geral documentos e
informações necessárias à elaboração dos Pareceres Técnicos, cujo
prazo para atendimento será estabelecido oportunamente.

§3°. O parecer de gestão relativo ao 3° quadrimestre será elaborado
até o dia 05 de fevereiro do exercício seguinte, e será conclusivo,
devendo constar da Conclusão a opinião do Controlador Geral sobre a
aprovação/reprovação das contas.

§1°. As Unidades Executoras prestarão as informações solicitadas
dentro do prazo definido pelo Controlador Geral.
§2°. Independente de solicitação, o Contador de cada Unidade
Gestora, entregará o Balanço Geral Anual até o dia 20 de janeiro de
cada exercício, na Unidade de Controle Interno.
CAPÍTULO I
DAS CONTAS DE GESTÃO
Art. 13. Os pareceres técnicos sobre as Contas de Gestão serão
elaborados, quadrimestralmente, e obedecerão ao padrão definido no
Anexo I da Resolução Normativa n° 33/2012 do Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso, devendo abordar pelo menos os seguintes
aspectos:
I – Introdução;
II – Informações de todos os responsáveis pela gestão, com a
indicação dos seguintes dados:

§4°. Os pareces de gestão serão consolidados a cada elaboração.
Art. 14. Até as datas estabelecidas nos §§ 2° e 3° do artigo anterior,
compete ao Controlador Geral realizar o lançamento dos pareceres no
software SAD, ou naquele que o substituir para remessa ao TCE/MT,
mediante o envio do APLIC – Auditoria Pública Informatizada de
Contas, nas cargas mensais de abril, agosto e dezembro,
respectivamente.
Parágrafo único. Os pareceres relativos às autarquias será enviado
pelo Controlador Geral ao Diretor da Unidade Gestora, em arquivo
digital, no formato PDF, para providencias de lançamento no software
apropriado para remessa do APLIC.
Art. 15. Mesmo considerando que os pareceres das contas de gestão
são encaminhados pelo APLIC nas cargas mensais, compete ao
Controlador Geral comunicar, nos prazos definidos nos §§ 2° e 3° do
artigo anterior, ao Responsável pelo APLIC da disponibilidade do
arquivo no SAD, tendo em vista o prazo para conclusão do parecer ser
posterior ao prazo definido no art. 12 da Instrução Normativa n°
04/2008 – versão 2, aprovada pelo Decreto Municipal 161/2014.

Cargo ou Função;
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Parágrafo único. No caso das autarquias, a comunicação mencionada
no caput será de responsabilidade do Diretor da Unidade Gestora ou
de servidor por ele designado.
Art. 16. Compete ainda ao Controlador Geral encaminhar ao Chefe do
Poder Executivo e Diretores das Autarquias, até o dia 05 de fevereiro
de cada ano, uma via do Parecer Técnico sobre as Contas de Gestão
relativo ao 3° quadrimestre, para pronunciamento expresso e
indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do
controle interno.
CAPÍTULO II
DAS CONTAS DE GOVERNO
Art. 17. O parecer técnico sobre as Contas de Governo será elaborado
anualmente, e obedecerá ao padrão definido no Anexo II da
Resolução Normativa n° 33/2012 do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso, devendo abordar pelo menos os seguintes aspectos:
I – Introdução;
II – Informações do Chefe do Poder Executivo Municipal e do
Presidente do Poder Legislativo, com a indicação dos seguintes dados:
Cargo ou Função;
Nome;
Período de Exercício no Cargo/Função.
III – Resultado da Análise das Ações de Governo, relativos à:
a) Processo Orçamentário, contemplando os dados consolidados do
município concernentes ao PPA – Plano Plurianual; LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias; e LOA – Lei Orçamentária Anual,
considerando as alterações orçamentárias; e a Execução Orçamentária
e Física dos Programas de Governo.
b) Avaliação dos Resultados de Políticas Públicas, compreendendo à
Educação, Saúde, Sistema de Controle Interno e Outros Aspectos
Relevantes;
c) Cumprimento das determinações/recomendações emitidas pelo
TCE/MT relativas a Atos de Governo;
Alertas emitidos pelo TCE/MT relativos a Atos de Governo;
Conclusão, devendo agrupar todas as irregularidades apontadas no
relatório, bem como conter a opnião da UCI sobre a
aprovação/reprovação das contas relativas ao exercício em referência.
Parágrafo único. O Parecer Técnico sobre as Contas de Governo será
consolidado (administração direta e indireta) compreendendo todo o
exercício financeiro, cujo prazo para elaboração será até o dia 10 de
abril, do exercício seguinte.
Art. 18. Concluída a elaboração, compete ao Controlador Geral
realizar, na mesma data (até 10 de abril), o lançamento do parecer no
software SAD, ou naquele que o substituir, comunicando
imediatamente o responsável pela remessa do APLIC – Auditoria
Pública Informatizada de Contas, que o arquivo já se encontra
disponível para remessa.
Parágrafo único. Por se tratar de parecer consolidado, a remessa será
enviada através do APLIC da Prefeitura Municipal.
Art. 19. O responsável pela remessa do APLIC – Auditoria Pública
Informatizada de Contas da Prefeitura providenciará o envio do
Parecer, como carga especial, até o dia 15 de abril.
TÍTULO VII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 20. As normas e procedimentos para remessa de documentos e
informações via APLIC – Auditoria Pública Informatizada de
Compras, encontra-se disciplinada na Instrução Normativa 04/2008 –
Versão 2, aprovada pelo Decreto Municipal n°. 161/2014.
Art. 21. O servidor público que descumprir as disposições desta
normativa ficará sujeito à responsabilização administrativa.
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Art. 22. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento
poderão ser obtidos junto à Unidade de Controle Interno.
Art. 23. Compõe esta Instrução Normativa o Anexo I - Fluxograma
dos procedimentos relativos à “emissão de pareceres técnicos sobre as
contas anuais do Poder Executivo Municipal de Sinop - MT”.
Art. 24. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua
publicação, revogando a Instrução Normativa nº. 003/2008 aprovada
através do Decreto Municipal nº 120/2008.
Sinop-MT, 02 de setembro de 2014.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
Controlador Geral
ANEXO I
FLUXOGRAMA
OBS.: ESTE DECRETO ENCONTRA-SE NA INTEGRA NO
MURAL DA PMS
Publicado por:
Francieli Sachini
Código Identificador:ACCF96C5
GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO
Analisando os autos da Comissão Processante Permanente instaurada
pela Portaria n° 324/2014 e destinada a apurar os fatos e
responsabilidades acerca do Relatório de Avaliação incidente sobre o
Termo de Contrato nº 049/2008, originado da Concorrência Pública nº
004/2008, destinado à “Execução da Terceira Etapa das Obras de
Construção do Espaço Expositivo e Teatro no Centro de Eventos e
Turismo de Sinop – MT”, e examinando os documentos apensados no
Processo Administrativo supra, com base no Parecer Jurídico nº
288/2014 - AJU, DEFIRO pela conclusão da Terceira Etapa do Centro
de Eventos, bem como ACOLHO pelo pagamento do importe de
R$52.022,36 (cinquenta e dois mil, vinte e dois reais e trinta e seis
centavos) à empresa ENGECENTER CONSTRUTORA E
INCORPORADORA Ltda.
Dê-se ciência.
Remeta-se à Secretaria Municipal de Administração – Departamentos
de Contratos e Geo-Obras, para as providências necessárias, bem
como ao Departamento de Convênios da Secretaria de Governo e
Projetos Estratégicos.
Sinop - MT, 05 de setembro de 2014.
JUAREZ ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Francieli Sachini
Código Identificador:E1C0AE36
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 190/2014
DATA: 08 de setembro de 2014
SÚMULA: Altera o Decreto nº. 187/2013, de 02 de
outubro de 2013, e dá outras providências.
JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 71, III da Lei Orgânica do Município, e especialmente
para atender o que dispõe a Lei Municipal nº 940/2006, de 09 de
outubro de 2006;
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faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei;

DECRETA:
Art. 1º. Fica alterado o item 11 do art. 1º do Decreto nº 187/2013, de
02 de outubro de 2013, conforme segue:
“11. Representante da EMPAER-MT
Titular: Isaias Ribeiro Oliveira
Suplente: Claudir José Rubenish”.

Art. 1º. Esta Lei promove alterações na Lei nº 568/99, de 25 de
outubro de 1999, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre o
quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 2º. A Referência salarial do Cargo de provimento efetivo de
Agente Comunitário de Saúde, instituído pela Lei nº 1011/2008 de 24
de março de 2008, que modificou a Lei nº 568/99, passa a vigorar
conforme segue:

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO,
EM, 08 de setembro de 2014.

“Grupo Ocupacional: Saúde, Saneamento e Bem Estar Social
2.7 – Cargo: Agente Comunitário de Saúde Referência Salarial:
CE-69.”

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

Art. 3º. A Tabela disposta no Anexo I da presente Lei passa a integrar
a tabela constante do Anexo I do Quadro de Cargos de Provimento
Efetivo da Lei nº 568/99.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

SERGIO MOACIR VARGAS
Secretário Municipal de Agricultura
Publicado por:
Francieli Sachini
Código Identificador:A3EDD67D
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 2028/2014

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 09 de setembro de 2014
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

DATA: 09 de setembro de 2014
ANEXO I
SÚMULA: Dispõe sobre a fixação do Piso Salarial
do Agente Comunitário de Saúde no âmbito
municipal e dá outras providências.

QUADRO DE CARGOS
I – QUADRO EFETIVO

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,
faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei;

Cargo
Agente Comunitário de Saúde

Jornada
(Horas/
Semanais)
40

Art. 1º. O piso salarial profissional municipal dos Agentes
Comunitários de Saúde é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e
quatorze reais) mensais, nos termos da Lei Federal nº 12.994, de 17 de
junho de 2014.
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução financeira da presente
Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias previstas e
consignadas nos orçamentos vigentes.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE
MATO GROSSO.
EM, 09 de setembro de 2014.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Francieli Sachini
Código Identificador:5DDD6A4C
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 2029/2014

Requisitos
1º Grau

Valor
Referência (Salário Base)
R$
CE-69
1.014,00

Publicado por:
Francieli Sachini
Código Identificador:721CBB33
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 2030/2014
DATA: 09 de setembro de 2014
SÚMULA: Promove alterações na Lei nº
1604/2011, de 21 de dezembro de 2011 e suas
alterações posteriores, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores
Públicos Municipais - PCCV, e dá outras
providências.
JUAREZ ALVES COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei;
Art. 1º. Esta Lei promove modificações na Lei nº 1604/2011, de 21 de
dezembro de 2011, e suas alterações posteriores, que instituiu o Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos
Municipais – PCCV.

DATA: 09 de setembro de 2014
SÚMULA: Modifica referência no quadro de
provimento efetivo da Lei nº 568/99 que dispõe sobre
o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura
Municipal de Sinop, e dá outras providências.
JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,
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Art. 2º. A Tabela XXV da Lei nº1604/2011, modificada pela Lei nº
1669/2012, passa a vigorar apenas com os cargos de Auxiliar
Administrativo e Agente de Desenvolvimento Infantil II.
Art. 3º. Fica criada a Tabela XLIX na Lei nº 1604/2011 com o cargo
de Agente Comunitário de Saúde, conforme especificada no Anexo I
da presente Lei, contemplada com o novo piso salarial nacional da
categoria.
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Art. 4º. Esta Lei entra em vigora na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE
MATO GROSSO.
EM, 09 de setembro de 2014.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
ANEXO I

CLASSE
Escolaridade
1
1,00
2
1,04
3
1,09
4
1,14
5
1,19
6
1,25
7
1,32
8
1,41
9
1,50
10
1,53
11
1,56
12
1,59

Tabela XLIX
Ensino Fundamental
Cargo
Agente Comunitário de Saúde
A
B
C
Fundamental
260 H de Capacitação
Médio
R$ 1.014,00 R$ 1.115,40
R$ 1.216,80
R$ 1.054,56 R$ 1.160,02
R$ 1.265,47
R$ 1.105,26 R$ 1.215,79
R$ 1.326,31
R$ 1.155,96 R$ 1.271,56
R$ 1.387,15
R$ 1.206,66 R$ 1.327,33
R$ 1.447,99
R$ 1.267,50 R$ 1.394,25
R$ 1.521,00
R$ 1.338,48 R$ 1.472,33
R$ 1.606,18
R$ 1.429,74 R$ 1.572,71
R$ 1.715,69
R$ 1.521,00 R$ 1.673,10
R$ 1.825,20
R$ 1.551,42 R$ 1.706,56
R$ 1.861,70
R$ 1.581,84 R$ 1.740,02
R$ 1.898,21
R$ 1.612,26 R$ 1.773,49
R$ 1.934,71

D
Graduação
R$ 1.318,20
R$ 1.370,93
R$ 1.436,84
R$ 1.502,75
R$ 1.568,66
R$ 1.647,75
R$ 1.740,02
R$ 1.858,66
R$ 1.977,30
R$ 2.016,85
R$ 2.056,39
R$ 2.095,94

Publicado por:
Francieli Sachini
Código Identificador:4F866066
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 192/2014
DATA: 09 de setembro de 2014
SÚMULA: Aprova o Loteamento denominado
“Jardim Dubai” e dá outras providências.

72; daí segue com o azimute de 103°59'12" e a distância de 1149,46
metros, confrontando com Chácara n° 72, até o marco M02; daí segue
com o azimute de 169°49'53" e a distância de 5,34 metros,
confrontando com o Ribeirão Curupy, até o marco M03; daí segue
com o azimute de 244°03'38" e a distância de 3,70 metros,
confrontando com o Ribeirão Curupy, até o marco M04; Daí segue
com o azimute de 265°47'46" e a distância de 14,90 metros,
confrontando com o Ribeirão Curupy, até o marco M05; daí segue
com o azimute de 240°40'57" e a distância de 39,55 metros,
confrontando com o Ribeirão Curupy, até o marco M06; daí segue
com o azimute de 230°10'36" e a distância de 34,25 metros,
confrontando com o Ribeirão Curupy, até o marco M07; daí segue
com o azimute de 218°49'35" e a distância de 23,41 metros,
confrontando com o Ribeirão Curupy, até o marco M08; daí segue
com o azimute de 215°43'53" e a distância de 23,78 metros,
confrontando com o Ribeirão Curupy, até o marco M09; daí segue
com o azimute de 283°59'12" e a distância de 1.067,85 metros,
confrontando com a Chácara 73, até o marco M10; daí segue com o
azimute de 14°14'31" e a distância de 110,00 metros, confrontando
com a Estrada Ruth, até o marco M01, início da descrição, fechando
assim o perímetro do polígono acima descrito.
Art. 3º. O proprietário terá 180 dias (cento e oitenta) dias, a partir da
edição do presente Decreto, para registrar o empreendimento junto ao
Cartório de Registros de Imóveis - CRI de Sinop.
Art. 4º. Ficam as Quadras 07, 08, 09 e 10 reservadas como caução até
a conclusão da infraestrutura.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE
MATO GROSSO.
EM, 09 de setembro de 2014.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal
ALCIONE PAULA DA SILVA
Diretor Executivo do PRODEURBS
Publicado por:
Francieli Sachini
Código Identificador:BE6965BC

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aprovado o Loteamento denominado “ JARDIM
DUBAI”, de propriedade da empresa E1 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
19.544.555/0001-22, com sede na Rua das Castanheiras, nº 1001, Sala
07-C do Edifício Classic Center, no Setor Comercial, nessa cidade de
Sinop, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º. O loteamento de que trata o artigo anterior está localizado na
área de terras denominada de Chácara 72/A, Bairro de Chácaras
Sinop, Gleba Celeste, 3ª Parte, Sinop - MT, com área total
escriturada e loteada de 12,0997 hectares ou 120.997,88 m² (cento e
vinte mil novecentos e noventa e sete metros quadrados, e oitenta e
oito decimetros quadrados), assim distribuídos:
a) Área de Lotes 60.271,26 m2
b) Área Institucional 6.978,60 m2
c) Área de Arruamento 37.191,93 m2
d) Área Verde 11.604,46 m²
e) Área de Preservação Permanente 4.951,63 m²
Área Total 120.997,88 m²
Art. 3º. São os seguintes limites, confrontações e distâncias da área
escriturada:
I - a poligonal têm início no marco (M01), georreferenciado no
Sistema Geodésico de Referência (SGR), SIRGAS 2000, MC-57°W,
coordenadas Planas Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=
666108.436 m e N= 8687265.903 m dividindo-o com a Chácara n°
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PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 006/2014
PROCON MUNICIPAL DE SINOP/MT
“Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor”
O artigo 44 da Lei Federal 8.078/90 determina que os órgãos públicos
de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de
reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e
serviços, indicando se a reclamação foi atendida ou não pelo
fornecedor.
Assim, nos termos que dispõe a Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (art. 5º XXXII e art. 170, V) e Lei Federal n.º
8078/90 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor (art. 55, § 4º)
NOTIFICO Vossa Senhoria que em razão dos fatos constantes na FA
abaixo relacionada, tem-se por configurada, no Procedimento
Administrativo em epígrafe, RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA
ATENDIDA, nos termos do artigo 58, II do Decreto Federal 2181/97.
Portanto, no estrito cumprimento do dever legal, as reclamadas abaixo
relacionadas terão seu nome lançado no Cadastro Estadual de
Reclamações Fundamentadas Atendidas e disponibilizadas para
formulação do Cadastro Nacional, nos termos do art. 62 do Decreto
Federal n.º 2.181/97.
Nº F. A

CONSUMIDOR

0113.000.492-9

Wilson Cesar da Cruz

www.amm.org.br

FORNECEDOR
Sibipiruna Comércio
Colchões Ltda

CNPJ
de

12.892.834-0001-38
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Porém, ante o ACORDO celebrado entre as partes, não foi emitida
nenhuma das sanções administrativa previstas no artigo 56 do CDC,
motivo pelo qual não cabe recurso administrativo, seja de ordem
formal ou material, em razão da ausência de sanção, nos termos do
artigo 49 do Decreto Federal n.º 2.181/97.

prazo legal de 30 (trinta) dias através de Documento de Arrecadação
Municipal – DAM, emitido pela Prefeitura Municipal de Sinop/MT,
procedendo-se ajuntada do comprovante de pagamento nos autos, para
respectiva baixa, na forma do artigo 25 § 1º da Lei Municipal nº
1.307/2010 cumulado com artigo 47 §2º do Decreto nº 3.571/2004.

Conforme estabelece o art. 61 do Decreto Federal n.º 2.181/97: “O
consumidor ou fornecedor poderá requerer em cinco dias a contar da
divulgação do cadastro e mediante petição fundamentada, a
retificação de informação inexata que nele conste, bem como a
inclusão de informação omitida, devendo a autoridade competente, no
prazo de dez dias úteis, pronunciar-se, motivadamente, pela
procedência ou improcedência do pedido.”

Poderão as reclamadas no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso
administrativo, com efeito suspensivo, contados da data de publicação
deste, à esta Diretoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
- PROCON - Sinop, nos termos que dispõe o artigo 7º da Lei
Municipal nº 1.307/2010 cumulado com artigo 50 do Decreto nº
3.571/2004.

Sinop/MT, 25 de Agosto de 2014.
CRISTIANO PEIXOTO DUARTE
Diretor Intendente do Procon Sinop/MT
Publicado por:
Francieli Sachini
Código Identificador:4349E1A3
PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 005/2014
PROCON MUNICIPAL DE SINOP/MT
“Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor”
A Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON
Municipal de Sinop, no uso das atribuições que lhe foram concedidas
pela Lei Municipal nº 1307/2010, em seu artigo 5º, XII, na qual esta
determinado que compete a esta fiscalizar e aplicar as sanções
administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dispõe
que:
Considerando que o artigo 56 da Lei Federal nº 8.078/90 determina
que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas
às sanções administrativas, as quais serão aplicadas pela autoridade
administrativa competente;
Considerando que o artigo 18 § 2º do Decreto nº 2.181/97 dispõe que
as penalidades previstas nesta norma serão aplicadas pelos órgãos
oficiais do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo
ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente, e que o
artigo 43 desta normativa afirma que o processo administrativo será
instruído e julgado na esfera de atribuição do órgão que o tiver
instaurado;
Considerando que o artigo 42 § 2º do Decreto nº 2181/97, dispõe
sobre a notificação via edital nos casos em que o Reclamado não
puder ser notificado pessoalmente ou via postal, faz saber:
Nº F.A

Reclamada

Sanção

0112.001.449-4

Fujibras Com. Imp. E Exportação

Multa

0110.000.821-0

Megakit
Com.
Eletronicos Ltda

Multa

De

Produtos

0112.001.281-0

Luis Martins de Souza e Cia Ltda

Multa

0112.000.157-8

Crnet Shop

Multa

Valor (R$)
4.000,00 (quatro
reais

mil

8.000,00 (oito mil reais)
2.000,00 (dois mil
reais)
8.000,00 (oito mil reais)

Tendo os presentes Processos Administrativos identificados no quadro
acima, tramitados em observância às normas do Decreto Federal nº
2.181/97 (art. 33 e seguintes) e não configurada qualquer
circunstância que significasse prejuízo para a defesa, de modo a
acarretar qualquer tipo de nulidade (art. 48, Decreto Federal nº
2.181/97), o processo acima referido fora considerado
RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA, por
infração às normas de proteção e defesa do consumidor, conforme
exaustivamente demonstrando na decisões administrativas exaradas
pelos conciliadores de defesa do consumidor, disponíveis nos autos.
Assim, nos termos que dispõe o Decreto Federal 2.181 de 2007, em
seu art. 42 § 2º, NOTIFICO AS RECLAMADAS que DECIDE-SE
pela aplicação das multas administrativas, arbitradas para os
procedimentos administrativos já relacionados no quadro acima com
seus respectivos valores, cujo recolhimento deverá ser efetuado no
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Na ausência do recurso ou após seu improvimento, caso o valor da
multa não tenha sido pago no prazo de 30 (trinta) dias, será feito o
encaminhamento pelo PROCON Municipal de Sinop/MT para a
inscrição do débito em dívida ativa, para posterior cobrança, com
juros e correção monetária de acordo com o previsto no Código
Tributário Municipal de Sinop.
Após o trânsito em julgado desta decisão, a reclamada terá o seu nome
lançado no Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas
Não Atendidas, nos termos do artigo 62, do Decreto Federal nº
2181/97 e disponibilizado para formulação do Cadastro Nacional, nos
termos do artigo 62 do Decreto Federal nº 2.181/97, cuja divulgação e
disponibilização para consultas do referido cadastro, acontece no dia
15 de Março de cada ano, em alusão ao Dia Mundial do Consumidor.
Conforme estabelece o art. 61 do Decreto Federal 2181/97: “O
consumidor ou fornecedor poderá requerer, em cinco dias a contar da
divulgação do cadastro e mediante petição fundamentada a retificação
de informação inexata que nele conste, bem como a inclusão de
informação omitida, devendo a autoridade competente, no prazo de
dez dias úteis, pronunciar-se, motivadamente, pela procedência ou
improcedência do pedido”.
Publique-se.
Sinop/MT, 09 de Setembro de 2014.
CRISTIANO PEIXOTO DUARTE
Diretor Intendente do Procon Sinop/MT
Publicado por:
Francieli Sachini
Código Identificador:69FC73B4
SAAES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL N.º 022/2014 – SRP N.º 012/2014
O SAAES – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop/MT torna
público que no certame supramencionado, objeto: REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
LUBRIFICANTES, FILTROS E FLUÍDOS DE FREIOS PARA
TROCA NO ESTABELECIMENTO DA LICITANTE, PARA
ATENDER OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO SAAES,
cuja abertura se deu as 9:00 horas do dia 09/09/2014, sagrou-se
vencedora de todos os itens a empresa AUTO POSTO AZALEIAS
LTDA, CNPJ: 13.361.207/0001-33, no valor total de R$ 39.024,85
(trinta e nove mil, vinte quatro reais e oitenta e cinco centavos).
Sinop – MT, 09/09/2014.
EDNA MACIEL ESCOBAR
Pregoeira.
Publicado por:
Edna Maciel Escobar
Código Identificador:03ED393F
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 010/2014
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011
DILCEU ROSSATO, Prefeito Municipal de Sorriso Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o candidato
abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público 001/2011, para
suprimento de vagas efetivas do quadro de Pessoal do Plano de Cargo,
Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Secretaria Municipal de
Administração do Município de Sorriso/MT, para comparecer, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, na sede da Prefeitura Municipal de
Sorriso/MT, para apresentar documentos e habilitações exigidas e
tomarem posse de seus respectivos cargos.
Geólogo – Secretaria Municipal de Administração
Classificação
2

Inscrição
7594

Nome
Maria Aparecida Domingues Dias

O candidato deve comparecer junto ao Departamento Geral de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Sorriso, no horário das 07h00min às
13h00min horas, munido dos documentos pessoais e profissionais,
dos exames médicos laboratoriais obrigatórios e do Atestado Médico
Admissional para fins de nomeação, posse e exercício.
O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do
classificado convocado, podendo a Prefeitura Municipal de
Sorriso/MT convocar os imediatamente posteriores, obedecendo à
ordem de classificação.
Sorriso-MT, 09 de Setembro de 2014.
DILCEU ROSSATO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Beloni Brunoro
Código Identificador:B879E184
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 613, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
Concede função gratificada ao
menciona, e dá outras providências.

servidor

que

Dilceu Rossato, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder função gratificada ao seguinte servidor:
NOME
CARGO
Antonio Marcos da Silva Sousa Fiscal de Posturas

FG
FG-02

DATA
01.09.2014

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 09 de
setembro de 2014.
DILCEU ROSSATO
Prefeito Municipal
MARILENE FELICITÁ SAVI
Secretária de Administração

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT/ COOPERATIVA
DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE
TANGARÁ DA SERRA E REGIÃO – COOPERVIDA-MT /
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA,
VERBA FNDE/PNAE, EXERCÍCIO DE 2014/ R$ 61.735,00/ DATA
DA ASSINATURA: 19/08/2014.
Publicado por:
Priscila Cristina Fernandes
Código Identificador:AE51D1DD
ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO Nº128/ADM/2014
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT/ VANDERLEI
LUIS SZURLAN/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, EXERCÍCIO DE 2014/
R$2.803,30/ DATA DA ASSINATURA: 19/08/2014.
Publicado por:
Priscila Cristina Fernandes
Código Identificador:0CC514B9
ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO Nº129/ADM/2014
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT/ DIRCEU
MUNHOZ RIO SILVEIRA/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE,
EXERCÍCIO DE 2014/ R$ 19.999,98/ DATA DA ASSINATURA:
19/08/2014.
Publicado por:
Priscila Cristina Fernandes
Código Identificador:ECC77E07
SAMAE - SERVIÇO AUTONÔMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO
AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº.
018/2014/SAMAE
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
O SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de
Tangará da Serra - Mato Grosso, através do Setor de Licitações,
torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar
Licitação na Modalidade PREGÃO Nº. 018/2014/SAMAE, para
seleção da melhor proposta pelo MENOR PREÇO POR ITEM ,
tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA
O SAMAE. A abertura do certame está prevista para as 08h00min do
dia 23 de Setembro de 2014. O horário de funcionamento do
SAMAE de Tangará da Serra/MT, na Avenida Brasil, nº 2350-N,
Paço Municipal - Anexo, Jardim Europa é de segunda a sexta-feira,
exceto feriados, das 07h00m às 11h00m e das 13h00m às 17h00m. O
Edital
completo
poderá
ser
retirado
no
site:
www.samaetga.com.br/publicacoes. Fone/Fax para contato: (65)
3311–6504 / 3311-6518.
Tangará da Serra/MT, 09 de Setembro de 2014.

Publicado por:
Beloni Brunoro
Código Identificador:D166B341

PABLO RODRIGO PEREZ SELLE
Coordenador do Setor de Licitação - SAMAE
Publicado por:
Andrea Eulalia Ribeiro de Almeida
Código Identificador:ED165050

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO Nº127/ADM/2014
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Publicado por:
Edinaldo Ferreira de Santana
Código Identificador:B0DDAA6B

SAMAE - SERVIÇO AUTONÔMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO
AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº.
019/2014/SAMAE
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
O SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de
Tangará da Serra - Mato Grosso, através do Setor de Licitações,
torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar
Licitação na Modalidade PREGÃO Nº. 019/2014/SAMAE, para
seleção da melhor proposta pelo MENOR PREÇO POR ITEM,
tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAR SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
JUNTO AO DEPARTAMENTO OPERACIONAL DO SAMAE.
A abertura do certame está prevista para as 08h00min do dia 24 de
Setembro de 2014. O horário de funcionamento do SAMAE de
Tangará da Serra/MT, na Avenida Brasil, nº 2350-N, Paço Municipal
- Anexo, Jardim Europa é de segunda a sexta-feira, exceto feriados,
das 07h00m às 11h00m e das 13h00m às 17h00m. O Edital completo
poderá ser retirado no site: www.samaetga.com.br/publicacoes.
Fone/Fax para contato: (65) 3311–6504 / 3311-6518.

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº DO CONTRATO: 09/2014
CONTRATADA: JUSSEMAR REBULI PINTO - ME.
OBJETO: Prestação de serviços de locação de software para
Administração Publica, com manutenção, suporte e atualização.
VALOR: R$ 2.950,00 (Dois Mil e Novecentos e Cinqüenta Reais);
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA: 02/06/2014
VIGENCIA: 30/06/2014
Publicado por:
Edinaldo Ferreira de Santana
Código Identificador:12F49E60
CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº DO CONTRATO: 10/2014

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH

CONTRATADA: JUSSEMAR REBULI PINTO - ME.
OBJETO: Locação de sistema de informática envolvendo:
contabilidade (Método das Partidas Dobradas), folha de Pagamento,
Controle de Patrimônio Publico, Compras e Licitação, Controle de
Estoque, Controle de Frotas.
VALOR: R$ 35.400,00 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais);
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA: 02/07/2014
VIGENCIA: 02/07/2015
Publicado por:
Edinaldo Ferreira de Santana
Código Identificador:6A957640

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Tangará da Serra/MT, 09 de Setembro de 2014.
PABLO RODRIGO PEREZ SELLE
Coordenador do Setor de Licitação - SAMAE
Publicado por:
Andrea Eulalia Ribeiro de Almeida
Código Identificador:B657ADB5

PROCESSO ADMINISTRATIVO 089.2014
PREGÃO PRESENCIAL N.º 077/2014
O Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, através de sua
Pregoeira, instituído pela Portaria nº 196 de 22 de julho de 2013, torna
público, o resultado da licitação Pregão Presencial 077/2014, do tipo
“MENOR PREÇO POR ITEM”, regida pelas disposições da Lei
Federal nº 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais legislação
aplicável, tendo por objeto a Contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de moveis e equipamentos para uso na Secretaria de
Assistência Social conforme termo de convenio nº 132/2014
firmado com a SETAS e Recursos Federais IGD Bolsa e IGD Suas
Nesta sagrou-se vencedora a empresa: MARCOS ANTONIO DIAS
MACHADO - ME, totalizando o valor de R$ 11.879,40 (onze mil
oitocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).
Tapurah - MT, 09 de setembro de 2014.
ROSANI DA CUNHA BUGARIO
Pregoeira
Publicado por:
Rosani da Cunha Bugario
Código Identificador:763C9598
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS
CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO 2° TERMO ADITIVO DO
CONTRATO 08/2012
CONTRATADA: JUSSEMAR REBULI PINTO - ME.
VALOR: R$ 14.750,00 (Quatorze Mil Setecentos e Cinqüenta Reais);
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
ASSINATURA: 23/12/2013
VIGENCIA: 30/05/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA 733/CPSPAD/SAD/2014
O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que
lhe são conferidas: pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto
Municipal 032/2010 e considerando o contido na Portaria
599/CPSPAD/SAD/2014 que determina a Instauração do Processo
Administrativo Disciplinar, que investiga possível enquadramento do
servidor B. F. dos A. da Secretaria Municipal de Saúde, nas
determinações do artigo 126, I, II, III, V, IX, XI e artigo 127, inciso
IV, V e artigo 142, inciso V, todos da Lei Municipal 1.164/1991:
Resolve:
Art. 1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 23
de agosto de 2014, o prazo para conclusão dos trabalhos do Processo
Administrativo Disciplinar 064/2014, Instaurado para apurar as
supostas infrações estatutárias, relacionadas ao mesmo servidor.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 23 de agosto de 2014.
Registre-se,
publique-se,
cumpra-se.
Várzea Grande-MT, 22 de agosto de 2014
CELSO ALVES BARRETO ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Administração
Publicado por:
Letícia Baldini da Costa
Código Identificador:B21F4396
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA 738/CPSPAD/SAD/2014
O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que
lhe são conferidas: pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto
www.amm.org.br
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Municipal 032/2010 e pelo que consta no Processo Administrativo
Disciplinar 074/2014, cujo Juízo Prévio adota;

artigo 142, inciso II, todos da Lei Municipal 1.164/1991 e o que
consta na Portaria de prorrogação 605/CPSPAD/SAD/2014;

Resolve:

Resolve:

Determinar que a Comissão Permanente de Sindicância e Processos
Administrativos Disciplinares, nomeada através da Portaria 585/2014,
com sede na Secretaria Municipal de Administração - Paço Municipal
- Av. Castelo Branco, 2500 - Bairro Água Limpa - Várzea Grande –
MT instaure Processo Administrativo Disciplinar nº 074/2014 e apure
em prazo de 60 (sessenta) dias, possível enquadramento à figura
prevista no artigo 126, I, II, III, IX e artigo 127, IV, da Lei Municipal
1.164/91 e que prevê as penalidades elencadas no artigo 137, inciso
III, V e artigo 142, I e X, todos da mesma Lei Municipal, atribuído ao
servidor C. R. M. lotada na Secretaria Municipal de Comunicação
Social, bem como as demais infrações conexas que emergirem no
decorrer dos trabalhos.

Art. 1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 31
de agosto de 2014, o prazo para conclusão dos trabalhos do Processo
Administrativo Disciplinar 060/2014, Instaurado para apurar as
supostas infrações estatutárias, relacionadas ao mesmo servidor.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 31 de agosto de
2014.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Registre-se,
publique-se,
cumpra-se.
Várzea Grande-MT, 29 de agosto de 2014
CELSO ALVES BARRETO ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Administração
Publicado por:
Letícia Baldini da Costa
Código Identificador:A2422BF6

Várzea Grande-MT, 05 de setembro de 2014.
CELSO ALVES BARRETO ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA NO. 001/2014 SEDECCT/VG

Publicado por:
Letícia Baldini da Costa
Código Identificador:6CAE62CF
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA 737/CPSPAD/SAD/2014
O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que
lhe são conferidas: pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto
Municipal 032/2010 e considerando o contido na Portaria
618/CPSPAD/SAD/2014 que determina a Instauração do Processo
Administrativo Disciplinar, que investiga possível enquadramento do
servidor W. L. dos R. da Secretaria Municipal de Educação, nas
determinações do artigo 126, I, II, III, IX, X; artigo 127, incisos I, X,
XIV; artigos 148 e 149 e artigo 137, III, V e 142, II, III, IV, X, XII,
todos da Lei Municipal 1.164/1991;
Resolve:
Art. 1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 04
de setembro de 2014, o prazo para conclusão dos trabalhos do
Processo Administrativo Disciplinar 066/2014, Instaurado para apurar
as supostas infrações estatutárias, relacionadas ao mesmo servidor.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 04 de setembro de
2014.
Registre-se,
publique-se,
cumpra-se.
Várzea Grande-MT, 04 de setembro de 2014.
CELSO ALVES BARRETO ALBUQUERQUE
Secretário Municipal de Administração
Publicado por:
Letícia Baldini da Costa
Código Identificador:D61054CF
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTARIA 736/CPSPAD/SAD/2014
O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que
lhe são conferidas: pela Lei Municipal 1.164/1991, pelo Decreto
Municipal 032/2010 e considerando o contido na Portaria
512/CPSPAD/SAD/2014 que determina a Instauração do Processo
Administrativo Disciplinar, que investiga possível enquadramento do
servidor A. F. da S. da Secretaria Municipal de Educação, nas
determinações do artigo 126, I, II, III, IV, IX e artigo 127, inciso I e
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"Cria o relatório diário de atividades para o servidor,
intensifica o controle de horário e freqüência, fixa
prazo para o atendimento e dá outras providências."
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar o serviço público na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e
Turismo de Várzea Grande prestando um melhor atendimento as
demandas do cidadão várzea-grandense.
CONSIDERANDO as diversas reuniões realizadas com os
servidores, as orientações previamente exaradas e as cobranças
verbais acerca do andamento do pleito dos munícipes que procuram a
secretaria, torna-se necessário regulamentar através desta o
atendimento, a assiduidade, o cumprimento de prazos e horários no
sentido de poder exercer a fiscalização e prestação de contas aos
organismos responsáveis de controle do serviço público, assim sendo:
RESOLVE:
Art. 1o. Os servidores comissionados, concursados ou contratados em
exercício na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Cultura e Turismo deverão apresentar relatório diário de suas
atividades especificando o serviço público que foi prestado, o pleito
do cidadão, o encaminhamento ou a solução apresentada e a
quantidade de pessoas atendidas, especificando o respectivo nome e
dados de identificação e endereço conforme planilha em anexo.
Art. 2o. Referido relatório deverá ser protocolizado semanalmente no
Gabinete do Secretário até às 18h de sexta-feira, a partir de 12 de
setembro de 2014, detalhando os atendimentos de segunda a sextafeira.
Art. 3o. A informação prévia de pagamento salarial para a Secretaria
de Administração do Município de Várzea Grande será condicionada
a apresentação regular dos relatórios.
Art. 4o. A não apresentação ou o atraso reiterado dos relatórios será
considerado falta funcional passível de punição nos termos do
Estatuto do Servidor Público Municipal.
Art. 5o. Torna-se obrigatório a todos os níveis de servidores da
secretaria a assinatura do livro ponto com o horário de entrada e saída
com o referendo do chefe imediato.
Art. 6o. As demandas devem ser despachadas e encaminhadas a quem
de direito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação ou
protocolo. O prazo máximo para solucionar o pedido do cidadão é de
no máximo 5 (cinco ) dias úteis ou apresentar justificativa plausível ao
superior imediato esclarecendo por escrito os motivos pelos quais o
pleito não pode ser atendido.
Art. 7o. Esta Portaria entra em vigor com afixação da mesma no
mural da Secretaria.
Publique-se.
Cumpra-se.
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Várzea Grande/MT, 08 de setembro de 2014.
CHARLES CAETANO ROSA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e
Turismo
Publicado por:
Letícia Baldini da Costa
Código Identificador:4E12434A
PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 012/2014.

Walace Santos Guimarães, Prefeito do Município de Várzea Grande,
Estado de Mato Grosso, no desempenho de suas atribuições legais
conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº
001/2011/PMVG, Edital de Homologação do Concurso Público de 03
de fevereiro de 2012, ambos publicados no Jornal Oficial dos
Municípios/MT, Mandado de Segurança através do Processo n. 984264.2013.811.0002 – 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Várzea Grande/MT, e item 2 do Edital nº.
001/2011/PMVG, determina ao Secretário Municipal de
Administração, que convoque as candidatas abaixo relacionadas para
Posse, junto à:
Local: Secretaria Municipal de Administração – Comissão
Permanente de Concurso
Endereço: Av. Castelo Branco, 2500. Bairro: Água Limpa –
Várzea Grande - MT
Data: 10/09/2014 Horário: 16:30hs.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO: S49 – ODONTÓLOGO

4605888
4573951

Nome
Claudia Jurema Guazina de
Siqueira Mateus
Marcela Rúbia Gomes Peixoto

PUBLIQUE-SE.
VILA BELA SS TRINDADE-MT 09/09/2014.
CELSO HENRIQUE SILVA MAZIERO
Presidente da Comissão de Licitação

Várzea Grande-MT, 09 de setembro de 2014.

Inscrição

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MT, conforme
discriminada nos roteiros integrantes do Edital completo.
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados, junto a
Comissão de Licitação, até o dia 22/09/2014, no horário das 07:00 às
13:00, mediante a solcitação no setor responsavel, (Sala de
Licitação do Poder Legislativo).

Class.
Final

Defic.

3º

Não

Classificado

4º

Não

Classificado

Situação

CELSO ALVES BARRETO ALBUQUERQUE
Secretário de Administração
Publicado por:
Letícia Baldini da Costa
Código Identificador:4B55058C
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE
CÂMARA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO TP 02 / 2014
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2014
A Comissão Permanente de Licitação da CAMARA MUNICIPAL
DE VILA BELA SS TRINDADE, por ordem do Sr. Presidente do
Poder Legislativo, torna público, em conformidade com a Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, que fará no dia 24 de setembro de
2014 as 9:00 horas, na SALA DE LICITAÇÃO, sito a LINO BISPO
DE OLIVEIRA, n.º 258, CENTRO, nesta cidade, licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2014, para
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA
DESENVOLVEDORA DE SOFTWARE PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE CONVERSÃO, INSTALAÇÃO E
CAPACITAÇÃO; LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADA
AO
CONTROLE
DE
PROCESSO
LEGISLATIVO
INTERLIGADO (PROTOCOLO LEGISLATIVO - ARQUIVOATAS - CONTROLE LEGISLATIVO), DESTE PODER
LEGISLATIVO, BEM COMO QUE ESTES ESTEJAM
DEFINIDOS COM A LEI 8.666/93; OS SISTEMAS DEVERÃO
ATENDER TODAS AS LEGISLAÇÕES VIGENTES E DA
MESMA FORMA DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES
www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

ANTONIO COELHO FILHO
Camara Municipal de Vila Bela SS Trindade
Publicado por:
Michell Leite Coelho
Código Identificador:B7550D3A
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO Nº 076/2014, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
“DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE
CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO
PUBLICO Nº 001/2012 DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
- MT”.
ANDERSON GLÁUCIO ANDRADE, Prefeito Municipal de Vila
Bela da Ss Trindade – MT, Estado de Mato Grosso, no uso das
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e
considerando o interesse público e a necessidade da Administração.
Considerando ainda o Decreto municipal nº 043/2012, e o item 15 e
subitem 15.1.4 do Edital do Concurso Público 001/2012 de
05.03.2012.
DECRETA:
Art. 1°. Ficam convocados os candidatos aos cargos elencados no
anexo I deste Decreto, obedecido à ordem de classificação.
Art.2º. Os candidatos a ser nomeados e empossados deverão atender
os seguintes procedimentos:
I - comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss.
Trindade – MT, Rua Dr. Mario Correa nº 205, Centro Vila Bela da Ss.
Trindade - MT, no período das 07:30 h as 11:30 h, na data de 10 de
setembro de 2014 a 10 de outubro de 2014, nos dias úteis, para
apresentarem documentações e posteriormente tomar posse e
receberem a designação para os respectivos locais de trabalho;
II – Para tomar posse, o (a) candidato (a) deverá apresentar
documentação no original ou fotocópia autenticada, que comprove:
a - Cédula de Identidade;
b - Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da
CF/88)
c - Certidão de Casamento ou Nascimento;
d - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o
caso);
e - Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o
caso);
f - Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);
g - Cartão do PIS/PASEP;
h - Comprovante de votação das duas últimas eleições que antecedem
a posse.;
i - Título de Eleitor;
j - Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da comarca
de Vila Bela da Santíssima Trindade -MT ou do domicílio do
candidato, de que o mesmo não tenha condenação criminal com
trânsito em julgado, ou condenação cível, com trânsito em julgado,
que lhe exclua os direitos de participar em concursos públicos de
qualquer natureza;
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l - Certidao Negativa de Débitos para como Municipio de Vila Bela da
Santíssima Trindade.
m – Atestado Médico Admissional expedido de acordo com as
exigências da Administração Municipal. pela Medicina do Trabalho;
n - 01 (uma) foto 3x4, colorida;
o - Ter registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar
de profissão regulamentada, incluindo-se comprovante de quitação de
anuidade.
p - No caso de candidatos aos cargos de Motorista de Veículos Leves,
Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas Tipo Patrol e
Operador de Máquinas Tipo Escavadeira Hidráulica, deverá ser
apresentada cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação de
acordo com esta exigência;
1) Motorista de Veiculo Leve, CNH Categoria “B”
2 Motorista de Veiculo Pesado, CNH Categoria “D”
3) Motorista de Maquina (todos), CNH categoria “C”
r - Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);
s - Comprovante de Escolaridade;
t – Declaração contendo endereço residencial e nº de conta bancária
no Banco do Brasil;
u – Declaração negativa de acumulo de cargo público;
v – Declaração de bens e valores.

HOSPITALARES LTDA, com proposta no valor de R$ 785.145,00
(setecentos e oitenta e cinco mil cento e quarenta e cinco reais),
DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA, com
proposta no valor de R$ 865.753,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil
setecentos e cinquenta e três reais) e POLYPHARMA
DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, com
proposta no valor de R$ 1.287.185,00 (um milhão duzentos e oitenta e
sete mil cento e oitenta e cinco reais).
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA
SANTÍSSIMA TRINDADE, ESTADO DE MATO GROSSO,
AOS NOVE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO de dois mil E
CATORZE.
ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
Prefeito Municipal.
Publicado por:
Nalice Marques Nantes Shimizu
Código Identificador:441697E1
PREFEITURA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
Nº 072/2014

Art. 3º. A nomeação será feita exclusivamente no Regime Estatutário.
Parágrafo único. A jornada de trabalho é aquela definida no referido
Edital.
Art. 4º. Os referidos cargos constantes do anexo I do presente Decreto
estão disponíveis nas Comunidades rurais do Município.
Parágrafo único. A jornada de trabalho é aquela definida no referido
Edital.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Em consonância com os ditames da Lei Federal nº. 10.520/2002, do
Decreto Estadual nº. 7.217/2006; do Decreto Municipal nº. 033/2013;
e, subsidiariamente, no que couber pelas disposições Lei Federal nº.
8.666/1993 RATIFICO a adjudicação proferida pelo pregoeiro e
equipe de apoio, nomeados através do Decreto nº 021/2014, sobre o
PREGÃO PRESENCIAL 072/2014 e HOMOLOGO seu objeto a
empresa: GILBERTO MORALES INFORMATICA, com proposta
no valor global de R$ 37.298,34 (trinta e sete mil duzentos e
noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) e J. R. ALVES
MARQUES, com proposta no valor de R$ 122.987,53 ( cento e vinte
e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e cinqüenta e três
centavos).

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA BELA DA SS. TRINDADE - MT, AOS NOVE DIAS
DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E
CATORZE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA
SANTÍSSIMA TRINDADE, ESTADO DE MATO GROSSO,
AOS NOVE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO de dois mil E
CATORZE.
ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
Prefeito Municipal.

ANDERSON GLÁUCIO ANDRADE
Prefeito

Publicado por:
Nalice Marques Nantes Shimizu
Código Identificador:D7A27A06

ANEXO I
DECRETO Nº 076/2014

PREFEITURA MUNICIPAL
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2014

CARGO (116) AGENTE ADMINISTRATIVO
INSCRIÇÃO

NOME

NASC.

95101-2

CLAYSON KENIDY FERREIRA DE
31/03/89
SOUZA

NOTA
FINAL

CLASSIF.
FINAL

117

11

Vila Bela da Ss. Trindade - MT, em 09 de setembro de 2014.
ANDERSON GLÁUCIO ANDRADE
Prefeito
Publicado por:
Nalice Marques Nantes Shimizu
Código Identificador:6F6C28A6

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE, Estado de Mato Grosso, através de sua Comissão
Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 006, de 08 de
janeiro de 2014, tendo como objeto a locação de um imóvel urbano,
na comunidade Santa Clara do Monte Cristo para acomodar a SubPrefeitura do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT,
opina em efetuar a contratação da senhora GUELIG GOMES
RIBERO, RG 352.915, SSP/MS e do CPF 781.629.391-72, nos
termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1.993, com suas alterações posteriores.
Vila Bela da Ss. Trindade - MT, 08 de setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
Nº 071/2014
Em consonância com os ditames da Lei Federal nº. 10.520/2002, do
Decreto Estadual nº. 7.217/2006; do Decreto Municipal nº. 033/2013;
e, subsidiariamente, no que couber pelas disposições Lei Federal nº.
8.666/1993 RATIFICO a adjudicação proferida pelo pregoeiro e
equipe de apoio, nomeados através do Decreto nº 021/2014, sobre o
PREGÃO PRESENCIAL 071/2014 e HOMOLOGO seu objeto a
empresa: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
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NALICE MARQUES NANTES SHIMIZU
Presidente C.P.L.
Publicado por:
Nalice Marques Nantes Shimizu
Código Identificador:9778D4DD
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 272/2014 DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Luciano Marcos Alencar, Prefeito Municipal de Vila Rica, Estado
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CUMPRA–SE

R E S O L V E:

Gabinete do Prefeito Municipal.

Art. 1º- Conceder licença para tratar de interesses particulares a
servidora WERIBA GARCES DE ALMEIDA matricula nº 835, no
cargo de Escrituraria no período de 08/09/2014 a 08/09/2016 em
conformidade ao Art. 102 da lei n.º 747/08 de 22 de fevereiro de
2008.

LUCIANO MARCOS ALENCAR
Prefeito Municipal de Vila Rica-MT
Publicado por:
Ivanilde Tscha
Código Identificador:CD7B8BFA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REALINHAMENTO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, de acordo com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações; torna publico que realizará a LICITAÇÃO a seguir caracterizada:
LOTE-01
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
VALOR TOTAL R$:

COD
25946
25947
25934
25940
25955
25954
25938
25939
25941
25945
25942
25944
25943
25952
25953
25951
25950
25948
25949
25935
25936
25937

INJECAO ELETRONICA VEICULO AMBULANCIA S-10 GASOLINA PLACA: JZI - 0102 - 2012/2012 DA SECRET DE SAUDE
DESCRIÇÃO
UNID
QUANT
VL. UNIT
CHECK-UP EXTERNO DO MOTOR
UNIDADE
4
285,06
CHECK-UP INTERNO DO MOTOR
UNIDADE
2
828,45
DIAGNOSTICO ELETRONICO
UNIDADE
3
89,08
RECALIBRAR SISTEMA ELETRONICO
UNIDADE
4
356,32
REGULAGEM ELETRONICA DO MOTOR COMPLETO
UNIDADE
2
766,09
REVISAO DO SISTEMA DO EMOBILIZADOR
UNIDADE
1
302,87
REVISAO E CONSERTO DA CENTRAL ELETRONICA (ECU)
UNIDADE
1
1.685,58
REVISAO SISTEMA PEDAL ACELERADOR ELETRONICO
UNIDADE
3
160,34
REVISAR CHICOTE ELETRONICO
UNIDADE
3
222,7
REVISAR CORREIAS E TENCIONADORES
UNIDADE
3
97,99
REVISAR PAINEL ELETRONICO
UNIDADE
2
178,16
REVISAR SISTEMA DE ALIMENTACAO
UNIDADE
2
145,98
REVISAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO
UNIDADE
2
182,61
SERVICO DE REVISAO DO CABECOTE DO MOTOR
UNIDADE
1
801,72
SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA ASPIRACAO DO MOTOR
UNIDADE
2
80,17
SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE EXALSTAO
UNIDADE
2
178,16
SINCRONIZAR ANGULOS DO MOTOR
UNIDADE
2
133,62
SUBSTITUIR BICOS INJETORES
UNIDADE
1
139,93
SUBSTITUIR CENTRAL ELETRONICA (ECU)
UNIDADE
1
169,25
TESTE BICOS INJECAO ELETRONICOS
UNIDADE
2
89,08
TESTE CENTRAL ELETRONICO (ECU)
UNIDADE
2
187,07
TESTE SENSORES E ATUADORES ELETRONICOS
UNIDADE
3
160,34

VL. TOTAL
1.140,24
1.656,90
267,24
1.425,28
1.532,18
302,87
1.685,58
481,02
668,10
293,97
356,32
291,96
365,22
801,72
160,34
356,32
267,24
139,93
169,25
178,16
374,14
481,02
13.395,00

Carlinda/MT, em 09 de Setembro de 2014
DEISE DIONE MUTSCHALL
Pregoeira
Publique - se
Publicado por:
Deise Dione Mutschall
Código Identificador:07DFBDEA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REALINHAMENTO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, de acordo com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações; torna publico que realizará a LICITAÇÃO a seguir caracterizada:
LOTE-04
ITEM

COD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

25972
25973
25974
25956
25965
25981
25961
25980
25963
25964
25966
25970

INJECAO ELETRONICA VEICULO S-10 DIESEL PLACA: NJV-3864-2010/2011 DA SECRETARIA DE SAUDE
DESCRIÇÃO
UNID
QUANT
VL. UNIT
CHECK-UP EXTERNO DO MOTOR
UNIDADE
3
617
CHECK-UP INTERNO DO MOTOR
UNIDADE
1
880,00
DESCARBONIZAR SERVO MOTOR
UNIDADE
1
265
DIAGNOSTICO ELETRONICO DIESEL
UNIDADE
4
174,6
RECALIBRAR SISTEMA ELETRONICO
UNIDADE
5
320,1
REGULAGEM ELETRONICA DO MOTOR COMPLETO
UNIDADE
3
1.812,10
REVISAO BOMBA COMMON RAIL
UNIDADE
2
1.889,70
REVISAO DO SISTEMA DE EMOBILIZADOR
UNIDADE
1
280
REVISAO E CONSERTO DA CENTRAL ELETRONICO (ECU)
UNIDADE
1
840,00
REVISAO SISTEMA PEDAL ACELERADOR ELETRONICO
UNIDADE
3
184,3
REVISAR CHICOTE ELETRONICO
UNIDADE
3
465,6
REVISAR CORREIRAS E TENCIONADORES
UNIDADE
3
185
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
VALOR TOTAL R$:

25962
25967
25969
25968
25971
25979
25976
25975
25977
25978
25957
25958
25959
25960

LOTE-10
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

REVISAR E CALIBRAR BICOS INJECAO DIESEL ELETRONICO
REVISAR PAINEL ELETRONICO
REVISAR SISTEMA DE ALIMENTACAO
REVISAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO
REVISAR SISTEMA DE FECHAMENTO DAS PORTAS
SINCRONIZAR ANGULOS DO MOTOR
SUBSTITUIR BICOS INJETORES
SUBSTITUIR BOMBA COMMON RAIL
SUBSTITUIR CENTRAL ELETRONICA (ECU)
SUBSTITUIR SERVO MOTOR
TESTE BICOS INJECAO ELETRONICA DIESEL
TESTE BOMBA COMMON RAIL DIESEL
TESTE CENTRAL ELETRONICO (ECU)
TESTE SENSORES E ATUADORES ELETRONICOS

COD
25972
25973
30288
25970
30323
30289
30290
25969
25968

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

3
3
3
3
2
3
1
1
1
1
3
2
2
2

842,1
318,3
298,9
285
210
368,6
280
312,9
265
270
318,3
386,2
223,1
87,3

INJECAO ELETRONICA VEICULO CAMINHAO WOLKER VW 24220 PLACA NPM 8957 DA SECRETARIA DE OBRAS
DESCRIÇÃO
UNID
QUANT
VL. UNIT
CHECK-UP EXTERNO DO MOTOR
UNIDADE
3
805,1
CHECK-UP INTERNO DO MOTOR
UNIDADE
1
1.564,00
REVISAR CABEÇOTE
UNIDADE
1
911,8
REVISAR CORREIRAS E TENCIONADORES
UNIDADE
3
203,7
REVISAR E RECUPERAR BICOS INJETORES
UNIDADE
1
620,8
REVISAR E RECUPERAR BOMBA INJETORA
UNIDADE
1
1.815,90
REVISAR E RECUPERAR SERVO MOTOR
UNIDADE
2
870,1
REVISAR SISTEMA DE ALIMENTACAO
UNIDADE
3
397,7
REVISAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO
UNIDADE
3
562,6

VALOR TOTAL R$:

2.526,30
954,90
896,70
855,00
420,00
1.105,80
280,00
312,90
265,00
270,00
954,90
772,40
446,20
174,60
28.370,00

VL. TOTAL
2.415,30
1.564,00
911,80
611,10
620,80
1.815,90
1.740,20
1.193,10
1.687,80
12.560,00

Carlinda/MT, em 09 de Setembro de 2014
DEISE DIONE MUTSCHALL
Pregoeira
Publique - se
Publicado por:
Deise Dione Mutschall
Código Identificador:9E3A4CBB
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº048/2014
Validade: 12 (doze) meses.
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
03.648.540/0001-74, com sede administrativa na Av. Desembargador Joaquim Pereira Ferreira Mendes, n.º 2341, Bairro Jardim Eldorado, na cidade
de DIAMANTINO-MT, através do Prefeito Municipal, Juviano Lincoln, brasileiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade n.º. 378.465
SSP/MT e do CPF n.º. 304.779.991-15, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°
055/2014, bem como a classificação das propostas e sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa MOTORMAIS
SUPER TROCA DE ÓLEO EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ sob nº 11.002.209/0001-00, com endereço na Rua Fernando Correa da Costa, nº
1.382, Vila Marinópolis em Rondonópolis – MT, neste ato representada pela sua procuradora Sra. Edineia Chomen, brasileira, viúva, comerciante,
portadora da cédula de identidade RG nº 0739182-0 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 631.642.211-34, nas quantidades estimadas anuais, de acordo
com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto
N° 3.931 de 19 de setembro de 2001 e Decreto 7892 de 23 de Janeiro de 2013 que regulamenta o SPR e Decreto Municipal nº 018/2012 e em
conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Licitação tem por objeto: Registro de preço para futura e eventual aQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDer AS
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DIAMANTINO - MT, conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo I
do edital. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, abaixo especificados:
VALORES REGISTRADOS
LOTES

DESCRIÇÃO

MARCA

UND

QTDE

01
02
03

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL SAE (15W40) API CG-4 BD 20 LTS (1ª LINHA)
ÓLEO LUBRIFICANTE TDH PARA TRANSMISSÃO (10W30) BD 20 LTS.
ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO DE ALTO DESEMPENHO API VG 68 BD 20 LTS (1ª LINHA)
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS A GASOLINA SAE 30 FRASCO DE 500 ML (1ª
LINHA)
ÓLEO LUBRIFICANTE 4 T 20W50 P/ MOTO DE 1 LT.
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 DE 1 LT
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL SAE 40 GL 4 API BD 20 LTS (1ª LINHA)
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAMBIO E DIFERENCIAL SAE 90 GL 5 BD 20 LTS (1ª LINHA)
ÓLEO LUBRIFICANTE 20w30 PARA TRANSMISSÃO HIDRÁULICO SAE BD 20 LTS (1ª LINHA)

INCOL
INCOL
INCOL

BD
BD
BD

100
100
150

PREÇO
UNIT.
R$ 169,00
R$ 188,97
R$ 137,86

INCOL

UNID

2000

R$ 4,74

R$ 9.480,00

INCOL
INCOL
INCOL
INCOL
INCOL

UNID
UNID
BD
BD
BD

500
800
250
80
100

R$ 9,01
R$ 9,01
R$ 159,29
R$ 202,14
R$ 209,29

R$ 4.505,00
R$ 7.208,00
R$ 39.822,50
R$ 16.171,20
R$ 20.929,00

04
05
06
07
08
09
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10
11
12
13
14
15
16

ÓLEO SEMI-SINTÉTICO 5W30
ÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 BD 20 LTS
FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT 4
FLUIDO TIPO A 1 LT
FLUIDO TIPO A PARA TRANSMISSAO DIREÇÃO HIDRAULICA
GRAXA PARA CHASSI 20 LTS
GRAXA LUBRIFICANTE AZUL API NGLI 2 COM ADITIVO EP A BASE DE LITIO BD 20 KILOS (1ª
LINHA)

PETROBRAS
PETROBRAS
BOSCH
INCOL
INCOL
INCOL

UNID
BD
UNID
UNID
BD
BD

500
100
800
500
50
50

R$ 21,00
R$ 196,00
R$ 13,125
R$ 7,60
R$ 162,00
R$ 156,43

INCOL

BD

50

R$ 207,86

R$ 9.937,00

TOTAL:

R$ 225.306,20

R$ 10.500,00
R$ 19.600,00
R$ 10.500,00
R$ 3.800,00
R$ 8.100,00
R$ 7.821,50

Valor total da proposta: R$ 225.306,20 (duzentos e vinte e cinco mil trezentos e seis reais e vinte centavos).

Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas
para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em
igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DAS ADESÕES.
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios, podendo ser prorrogada na
forma da Lei.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
As adesões à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, não poderá exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos
itens registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
As adesões à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Municipal ou Estadual, não excedendo, na sua totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria de Administração, através do Setor de Licitação no seu aspecto operacional e à Assessoria
Jurídica do Município, nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
Os preços registrados, a especificações dos produtos/equipamentos, os quantitativos, marcas e empresas fornecedoras encontram-se elencados no
Quadro Comparativo de Preços, em ordem de classificação no processo licitatório de Pregão Presencial nº. 055/2014 - SRP.
CLÁUSULA QUINTA - Do(s) LOCAL (Is) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
Os produtos/equipamentos deverão ser entregues exclusivamente no município de Diamantino ou conforme determinado pela ordem de
fornecimento dos produtos/equipamentos.
Parágrafo Primeiro - Os produtos/equipamentos contratados deverão ser entregues na sede do Município, nos dias e horários estipulados na
Ordem de Fornecimento/empenho.
Parágrafo Segundo - O prazo de entrega será de 03 (Três) dias, contados a partir da expedição da Ordem de Fornecimento/empenho expedida pelo
Setor de Compras do Almoxarifado da Prefeitura.
CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste
instrumento e seus Anexos, e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro - As contratações dos produtos/equipamentos registradas neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida
pela Execução Orçamentária, com Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras, contendo o nº. da ATA, o nome da empresa, o
objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.
Parágrafo Segundo - A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la ao Setor de Compras no prazo de 02
(dois) dias a contar da data do seu recebimento.
Parágrafo Terceiro - Se fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Nota de Empenho, poderão ser convocados os
demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
Parágrafo Quarto - Os produtos/equipamentos deverão respeitar padrões de qualidade mediante devolução por parte de quem receber e conferir.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta no Edital:
I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor de Compras, de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I-A, que
faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui
estabelecida;
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II - comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos/equipamentos que estiverem em desacordo com as
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto de perfeito funcionamento e
conclusão do objeto contratado.
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao Setor
de Compras, Imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras, no tocante a entrega dos produtos/equipamentos, assim como ao cumprimento das
obrigações previstas nesta ATA;
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena entrega dos produtos/equipamentos, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisação de qualquer natureza;
VI - a falta de quaisquer dos produtos/equipamentos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como
motivo de força maior para o atraso, não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições
estabelecidas;
VII - comunicar imediatamente ao Setor de Compras qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para
recebimento de correspondência;
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX - fiscalizar o perfeito cumprimento das entregas dos produtos/equipamentos a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente os ônus decorrentes.
Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo Setor de Compras;
X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão de Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos
causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às
disposições legais vigentes;
XI - substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte os produtos/equipamentos devolvida pela mesma, no prazo de 01 dia,
caso constatadas divergências nas especificações.
XII - emitir relatório mensal dos produtos/equipamentos realizados e entregues no período, constando a data, NF, Órgão/Local de entrega,
Responsável pelo recebimento e outras informações necessárias ao controle dos e produtos/equipamentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I. Todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos empregados ou mandatário, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Setor de Compras;
II. Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho
de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou
responsabilidade;
III. Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura Municipal de Diamantino por autoridade competente, em decorrência
do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela
mesma ao Órgão/Entidade, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.
Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza a Prefeitura Municipal de Diamantino, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou
prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial, assegurada a prévia defesa.
Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do Setor de Compras não eximirá CONTRATADA das responsabilidades previstas
nesta ATA.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A Prefeitura Municipal de Diamantino obriga-se a:
I. Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos/equipamentos.
II. Permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade e encontrada no fornecimento dos produtos/equipamentos;
IV. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
Parágrafo único: caberá ao Setor de Compras promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem
compatíveis com os praticados do mercado.
CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO.
A Prefeitura Municipal de Diamantino efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA
preferencialmente em, até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota Fiscal/fatura discriminativa acompanhada da
correspondente Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante de que o produtos/equipamentos foi entregue a contento.
Parágrafo Primeiro — Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor para as necessárias
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
Parágrafo Segundo — Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura distinta.
Parágrafo Terceiro — Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ‘ON-LINE” da situação do Fornecedor junto ao INSS e FGTS, para
verificação de todas as condições de habilitação da Empresa.
Parágrafo Quarto — Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no
prazo estabelecido pelo Setor de Compras, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades cabíveis.
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Parágrafo Quinto — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações nem implicará aceitação definitiva do
produto.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação
econômico-financeira inicial deste instrumento.
Parágrafo primeiro — Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado mantendo-se a diferença
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquela vigente no mercado à época do registro.
Parágrafo Segundo — Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Setor de Compras, solicitará ao Fornecedor,
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo Único.
Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de Compras convocará as demais empresas com preços registrados
para o ITEM, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro
classificado para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado.
Parágrafo Quarto — Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles
apurados pelo Setor de Compras desta Prefeitura.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;
b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;
c) quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos
incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas;
Parágrafo Primeiro — Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado, por correspondência, com aviso de
recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo Segundo — No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
Parágrafo Terceiro — A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de
Diamantino, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
Parágrafo Quarto — Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas aos
produtos/equipamentos a serem adquiridos.
Parágrafo Quinto — Caso o SETOR DE COMPRAS não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
I. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
II. As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas
que se façam necessárias à execução dos produtos/equipamentos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES.
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes
penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por período não superior a 2 (dois) anos;
IV) Declaração de inidoneidade.
Parágrafo primeiro - A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem
prejuízo a Prefeitura Municipal de Diamantino.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA sujeitar-se á multa moratória simples, de 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o total do fornecimento
não executado, por dia corrido de atraso, até o 20° (vigésimo) dia, considerando o prazo estabelecido para entrega dos produtos/equipamentos.
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Parágrafo Terceiro - No caso de atraso na entrega dos produtos/equipamentos por mais de 10 (dez) dias poderá a Prefeitura Municipal de
Diamantino, a partir do 5º (quinto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração
Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
Parágrafo Quarto - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções
cabíveis;
Parágrafo Quinto - A multa será descontada do valor da garantia contratual, da fatura, cobrada diretamente CONTRATADA ou ainda
judicialmente.
Parágrafo Sexto - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) Se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses Fatos resultem prejuízos à Prefeitura Municipal
de Diamantino;
b) Se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de Fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou deixar de cumprir suas
obrigações Fiscais ou para fiscais;
c) Se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.
Parágrafo Oitavo - A falta dos produtos/equipamentos ou outro adjetivo não poderá ser alegada como motivo de força maior e no eximirá a
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS.
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações
aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL Correrão à dotação específica constante na Lei Orçamentária do Município de Diamantino,
Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2014.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo, aditivo presente ata de Registro de Preços.
II. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 055/2014 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo.
III. É vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da
Prefeitura Municipal de Diamantino.
CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO.
As partes contratantes elegem o foro de Diamantino - MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os
casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam apresente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada
na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93.
Diamantino - MT, 09 de setembro de 2014.
Município de Diamantino
JUVIANO LINCOLN
Prefeito Municipal
Contratante
Motormais Super Troca de óleo Eireli - EPP
SRA. EDINEIA CHOMEN
Contratada
TESTEMUNHAS:
LEANDRO APARECIDO BATALHA BICHO
RG: 105.816-93 SSP/MT
CPF: 559.445.971-04
LAURO JOSNEY CORREA
RG: 1099500-5 SJ/MT
CPF: 693.215.071-91
Publicado por:
Sandra Berenice Wagner da Silva
Código Identificador:933B37D1
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL Nº. 028/2014, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PUBLICO Nº 001/2014
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT
O Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte – MT, Estado de Mato Grosso, Sr. Pedro Ferronatto, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei
Orgânica do Município, considerando o interesse público e a necessidade da Administração;
Considerando ainda o Decreto Municipal nº 048/2014 e o Edital do Processo Seletivo Público nº 001/2014 e o atendimento da necessidade
emergencial de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Ipiranga do Norte-MT,
RESOLVE :
Art. 1°. Convocar para a posse e entrada em exercício no respectivo cargo no interesse Secretaria Municipal de Saúde os candidatos aprovados
dentro do número de vagas, conforme consta no Decreto de Homologação nº 048/2014.
Art.2º. O candidato ora convocado na forma deste Edital deverá comparecer ao Deptº. Pessoal, sito à Rua dos Girassóis, nº. 387 – Esq. Av. Fortaleza
– Centro – CEP. 78578-000 Ipiranga do Norte – MT, no prazo de 20 (vinte) dias para a regularização de documentos pessoais e para a posse a contar
da publicação ou afixação deste Edital, para as providências necessárias e cabíveis com vista aos procedimentos de conferência da documentação e
outros procedimentos de praxe, atinente a posse e designação dos respectivos locais de trabalho;
Parágrafo Único – O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste artigo implicará na sua desclassificação, sendo considerado
desistente da vaga.
Art. 3º - O candidato convocado:
INSC
47
19
140
36

CANDIDATO
VANUZA MARIA DE SOUZA
LETICIA SOUZA BEZERRA DA PAZ TURCZINSKI
JAINE POOTER MIRANDA
DALVA REGINA ZINI

CARGO
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

MICRO ÁREA
MICRO AREA 01 – RURAL
MICRO AREA 01 – URBANA
MICRO AREA 03 – URBANA
MICRO AREA 09 – URBANA

PT
16,25
18
19
17

OC
2º
2º
2º
2º

RE
AP
AP
AP
AP

Art.4º. Para contratação o candidato deverá apresentar fotocópia autenticada em cartório da documentação, que comprove o que segue abaixo:
• Cópia da Carteira de Identidade;
• Cópia do Título de Eleitor;
• Comprovante de votação na última eleição, se à época já possuía 18 (dezoito) anos ou certidão de quitação eleitoral;
• Cópia do CPF;
• Cópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino);
• Cópia da Certidão de nascimento ou casamento (se casado cópia do CPF do conjugue);
• Cópia Certidão de Nascimento dos dependentes, se tiver;
• Comprovante de freqüência escolar dos dependentes;
• Carteira de vacinação dos dependentes;
• Cópia Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver);
• Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (pag. foto e verso; pag. ultimo registro e seguinte);
• Uma fotografia tamanho 3x4 recente,recente, colorida;
• Fotocópia dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o cargo conforme especificação neste Edital (Ensino Fundamental
Completo);
• Comprovante de residência na Área de Atuação (ACS) desde 12 de maio de 2014 que comprove que o candidato residia na micro área, na referida
data conforme item 15.3 do edital do Processo Seletivo Publico 001/2014;
• Declaração original de não-acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego em autarquias, fundações públicas, empresas
públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios ou de acumulação lícita, nos
termos do inciso XVII, art. 37 da CRFB/88;
• Certidão Negativa de Débitos com o Município;
• Declaração de não recebimento de proventos de aposentadoria oriundos de emprego ou função exercidos perante a União, Estados, Distrito
Federal, Municípios e suas Autarquias, empresas ou Fundações, conforme preceitua o artigo 37, parágrafo 10º, da Constituição Federal, de 05 de
outubro de 1988, com redação dada pela emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98, ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI do
citado dispositivo constitucional, os Empregos eletivos e os empregos em comissão;
• Declaração que não é aposentado por invalidez;
• Declaração de bens;
• Declaração que não foi demitido ou destituído do serviço público;
• Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária integral estabelecida pelo órgão ao qual exercerá sua função;
• Declaração de não ter infringido as leis do edital do Processo Seletivo Publico 001/2014;
• Certidão Negativa Cível e Criminal da justiça Federal e da Justiça Estadual onde tenha residido nos últimos 05(cinco) anos, com transitado em
julgado;
- WWW.portal.trf1.jus.br/sj.mt
- WWW.tj.mt.jus.br
• EXAME MÉDICO
24.1 Para efeito de posse, o candidato aprovado, classificado e convocado, ficará sujeito à aprovação em exame médico pericial, sendo que no
momento da avaliação pelo perito, deverá apresentar o resultado dos seguintes exames:
24.1.1 Hemograma;
24.1.2 EAS;
24.1.3 EPF;
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24.1.4 Glicose;
24.1.5 Raio X da Coluna e do Tórax;
24.1.6 E, posteriormente, apresentará o laudo pericial de aptidão física e mental firmado por profissional da área de medicina para tomar posse.
25. Conta Corrente no BB ou Sicredi.
Parágrafo único. A jornada de trabalho é aquela definida no referido Edital, a de mais, caso seja necessário a comissão do Processo Seletivo
Publico 001/2014 confirmará através de visita domiciliar o endereço dos candidatos conforme item 15.1 do edital do Processo Seletivo Publico
001/2014.
Art. 5°. O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e exames exigidos na convocação e nomeação, perderá
automaticamente o direito à investidura.
Art. 6º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, 09 de Setembro de 2014.
PEDRO FERRONATTO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Annye Crhistine Leimann
Código Identificador:E4CDF5FC
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
PREFEITURA MUNICIPAL
PRIMEIRO ADENDO MODIFICADOR EDITAL PREGAO N. 99/2014
PRIMEIRO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PREGÃO N. º 99/2014
PROCESSO N.º 99/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA – ESTADO DE MATO GROSSO, mediante Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria n.º 250, de
06 de julho de 2013 e Portaria n.º 05/2014, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que conforme verificação das
especificações dos itens 02 e 03 do mencionado processo, houve readequação das especificações técnicas referentes ao Item 02 e 03 do Pregão:
Especificação Readequada:
ITEM
02

COD
87619

03

87620

ESPECIFICACOES
OLEO LUBRIFICANTE 1 LITRO (C5W30), Mistura de
Hidrocarbonetos com aditivos contendo Alquil ditiofosfato de
zinco. Óleos lubrificantes (petróleo), CW30, óleo base neutro
tratado com
hidrogênio. Óleo lubrificante Básico Neutro (CAS N 72623-87-1).
Resolução 420/04 ANTT. ABNT NBR 14725-2.
FILTRO C2496, altura (mm): 44; largura (mm): 182;
comprimento (mm): 246

UND
Und

QUANT
480

Und

108

V. UNT
42,00

V. TOTAL

FORNECEDOR

13,00

As demais especificações e condições do Pregão continuam inalteradas.
Juara/MT, em 08 de setembro de 2014.
JOSÉ ROBERTO PEREIRA ALVES
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
Jose Roberto Pereira Alves
Código Identificador:8BB140F2
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Paranatinga - Mato Grosso e a empresa vencedora do certame
licitatório referente ao Pregão Presencial nº 049/2014, tendo por objeto: REGISTRO DE PREÇOS objetivando à Aquisição de Combustível,
(Gasolina comum), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Agricultura do município de Paranatinga-MT.
O MUNICÍPIO DE PARANATINGA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Brasil, nº 1.900 – Bairro Centro – Município de
Paranatinga, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 15.023.971/0001-24, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Vilson
Pires, brasileiro, casado, portador do RG: 9001526509 SSP/RS e CPF: 116.140.990-49, residente e domiciliado na Rua Brilhante, 67, Bairro Novo
Horizonte, na cidade de Paranatinga – MT, neste ato designado simplesmente CONTRATANTE, com obediência geral a Lei nº 10.520 de
17/07/2002, pelo Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, Decreto n° 7.892/2013 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e, das demais normas
legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 049/2014 para Registro de Preços, homologada pelo
Prefeito Municipal, RESOLVEM registrar os preços da empresa vencedora que incidirá no valor dos produtos, nas quantidades estimadas anuais, de
acordo com a classificação por ela alcançada nos itens, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e seus anexos e as constantes
desta Ata de Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado a contratações futuras sujeitando-se as
partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA
2.1. Empresa vencedora:
Empresa: Auto Abastecedora Soledade Ltda
CNPJ: 15.072.846/0002-95
Endereço: Rod. MT 130 Km 06 – Setor Rural
Cidade: Paranatinga/MT CEP: 78.870.000
Seq.
Código
Descrição
1
603
GASOLINA COMUM
TOTAL DO VENCEDOR R$ 42.770,00 (quarenta e dois mil setecentos reais).

Unidade
LITRO

Valor Unitário
R$ 3,290

Quantidade
13.000,000

Total
R$ 42.770,00

Paranatinga/MT, 09 de Setembro de 2014.
LUCIA APARECIDA DE FRANÇA CORREA
Pregoeira
Publicado por:
Sabta Taylla Biazin da Silva
Código Identificador:1C840E08
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO: N° 054/2014 – REGISTRO DE PREÇOS
Município de Rondolândia - MT, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Joana Alves
de Oliveira, s/nº - Centro, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. /MF sob o nº 04.221.486/0001-49, representado neste ato pela sua Prefeita Municipal a
Sra. Bett Sabah Marinho da Silva, inscrita no CPF sob nº 618.516.202-49 em exercício, doravante denominado de GERENCIADORA, e a empresa
Atacadão Madeiras Ltda -ME, inscrita no CNPJ 97.529.168/0001-20, instalada na Rua Rosineia de Souza nº 3536, Bairro Vilage do Sol, na cidade
de Cacoal/RO, representada neste ato pelo seu sócio proprietário Eleandro Costa Lima, estado civil Casado, profissão Empresário, portador do CPF
nº 390.208.192-91 e do RG nº 00000460913 SSP/RO, residente e domiciliado à Água s Marinhas nº 456, Bairro Arco Iris, Município de Cacoal –
RO, Certidão Negativa de INSS nº. 229152014-88888168 de 08/09/2014 com validade até 07/03/2015, doravante denominada FORNECEDORA,
acordam proceder, nos termos do Edital de Pregão nº 054/2014, Processo Administrativo nº. 129/2014 ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus
respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, conforme as Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual Aquisição de Lubrificantes para atender as
necessidades de diversas Secretarias do Município de Rondolândia/MT, conforme itens e especificações descritas no relatório abaixo:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

QUANT
500
20
20
100
400
50
50
100
100
200
200
200

DESCRIÇÃO
FLUÍDO DE FREIO DOT 04 – 500 ML
GRAXA PINO 170 KG
GRAXA ROLAMENTO 18 KG
OLEO LUBRIFICANTE 10 W 30 – 20 LT
OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 – CI – 4 – 20 LT
OLEO LUBRIFICANTE 68 – 20 LT
OLEO LUBRIFICANTE – ATF 20 LT
OLEO LUBRIFICANTE – SAE 140 - 20 LT
OLEO LUBRIFICANTE – SAE 90 – 20 LT
OLEO 2 TEMPOS – LITRO
OLEO 20 W 50
AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA 32) BALDE COM 20 LITROS

MARCA
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS

VALOR UNIT
R$ 14,00
R$ 1.798,00
R$ 428,55
R$ 252,00
R$ 228,58
R$ 220,20
R$ 208,49
R$ 15,00
R$ 12,75
R$ 11,55
R$ 14,55
R$ 85,88

VALOR TOTAL
R$ 7.000,00
R$ 35.960,00
R$ 8.571,00
R$ 25.200,00
R$ 91.432,00
R$ 11.010,00
R$ 10.424,50
R$ 1.500,00
R$ 1.275,00
R$ 2.310,00
R$ 2.910,00
R$ 17.176,00

1.2 O valor total registrado na presente ATA é de R$ 214.768,50 (Duzentos e quatorze mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
1.3. Este instrumento não obriga ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisições,
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2.0. A presente Ata terá validade pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei.
2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Rondolândia.
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
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4.0. A Aquisição desta licitação deverão ser prestados de acordo com as necessidades das Secretarias requisitantes conforme as condições
estabelecidas neste Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar aquisição, observadas as condições fixadas neste instrumento, e
seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. Os produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através da assinatura da Ata de Registro de Preços ou emissão da autorização de
fornecimento, emitida pela Prefeitura Municipal de Rondolândia, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e
a data de entrega.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.0. Como condição para emissão da autorização de fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documentação
obrigatória válida e obrigatoriamente apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
6.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive
com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente
documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;
6.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;
6.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo, que faz parte
deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - cumprir o fornecimento do objeto, não sendo aceito, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob qualquer pretexto.
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a
Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante o fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações
previstas nesta ATA;
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena execução dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de
qualquer natureza;
VI - a falta de entrega dos produtos, cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força
Junhor para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para
recebimento de correspondência;
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á
independentemente da que será exercida pela Prefeitura;
X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos
causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às
disposições legais vigentes;
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 3(três) dias úteis, caso
constatadas divergências nas especificações.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;
II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho
de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou
responsabilidade;
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei
ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de
pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.
7.1. A FORNECEDORA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia
defesa.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA
8.0. A Prefeitura Municipal de Rondolândia, obriga-se a:
I – emitir as requisições para a realização do fornecimento dos produtos.
II - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada nos produtos fornecidos;
IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata.
8.1. Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os
praticados no mercado.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à FORNECEDORA, através de crédito em conta corrente mantida pela FORNECEDORA,
preferencialmente em, até o 5º (quinto) dia útil contado a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da
correspondente autorização de fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.
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9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Por ocasião do pagamento, o fornecedor, deverá apresentar Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
9.3. Nenhum pagamento isentará a FORNECEDORA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassará aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada
entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução
do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.
10.3. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela
Prefeitura Municipal de Rondolândia.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;
quando o Fornecedor não retirar a autorização de fornecimento no prazo estabelecido;
quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos
de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;
os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada
ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da FORNECEDORA, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender o seu fornecimento e/ou sustar o
pagamento das faturas, até que a FORNECEDORA cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC
12.0. Correrão por conta exclusivas da FORNECEDORA:
I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas
que se façam necessárias ao fornecimento do objeto desta ATA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a FORNECEDORA ficará sujeito às
seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) advertência;
II) multa;
III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Muncipal de Rondolândia, por período de até 5 (cinco) anos;
IV) declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura
e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. A FORNECEDORA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega dos produtos.
13.3. No caso de atraso no fornecimento dos produtos por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da requisição, poderá a Prefeitura, a partir do 6º
(sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02
(dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro
Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou
parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à .
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se a FORNECEDORA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;
b) se a FORNECEDORA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas
obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se a FORNECEDORA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual
fica assegurada a ampla defesa da FORNECEDORA, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro,
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro
Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
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14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais
cominações aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15.0. As despesas decorrentes da contratação oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
Unidade: 01 – Gestão do Gabinete do Prefeito
Projeto Atividade: 2.103– Manutenção com o Gabinete do Prefeito
Elemento de despesa – 3.3.90.30 – Material de Consumo (2).
Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Educação e Unidades/Conselhos
Unidade: 01 – Gestão da Educação
Projeto Atividade: 2.128– Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Educação e Unidades/Conselhos
Elemento de despesa – 3.3.90.30 – Material de Consumo (42).
Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 01 – Gestão de Saúde
Projeto Atividade: 2.141 – Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades/Conselhos
Elemento de despesa – 3.3.90.30 – Material de Consumo (115).
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Unidade: 01 – Gestão de Obras e Serviços Públicos
Projeto Atividade: 2.119 – Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Unidades
Elemento de despesa – 3.3.90.30 – Material de Consumo (148).
Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 01 – Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social
Projeto Atividade: 2.150 – Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de Assistência Social Unidades/Conselhos
Elemento de despesa – 3.3.90.30 – Material de Consumo (189).
Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Administração
Projeto Atividade: 2.112– Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de Administração e Unidades
Elemento de despesa – 3.3.90.30 – Material de Consumo (226).
Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Agricultura
Projeto Atividade: 2.157 – Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de Agricultura e Unidades/Conselhos
Elemento de despesa – 3.3.90.30 – Material de Consumo (268).
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.0 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
II - integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 054/2014 e seus anexos e as propostas das empresas classificadas para cada grupo, por ITEM.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.0 As partes contratantes elegem o foro da comarca de Juína-MT, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA,
inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada
na sede da GERENCIADORA, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.
Rondolândia- MT, 09 de Setembro de 2014.
BETT S.M.DA SILVA
Prefeita Municipal
Gerenciadora
ATACADÃO MADEIRAS LTDA - ME
Fornecedor
Contratado
TESTEMUNHAS:
Nome: Vanessa dos Santos Neres
RG nº: 2448717-1 SSP/MT
CPF nº: 056.341.891-52
Assinatura: .......................
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Nome: Solange Oliveira Rosendo
RG nº: 2210586-7SSP/MT
CPF nº: 040.941.961-37
Assinatura: ......................
A presente minuta de Ata de Registro de Preço foi analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da Administração.
Em ..... de ....................... de ...............
Publicado por:
Luciene Souza dos Santos
Código Identificador:A453A185
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA RECEITA 01_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Indireta - CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Títulos
1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.2.00.00.00.00.00
1.1.1.2.04.00.00.00.00
1.1.1.2.04.34.00.00.00
1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.0.00.00.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00.00.00
1.3.2.5.01.00.00.00.00
1.3.2.5.01.99.00.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
1.7.2.0.00.00.00.00.00
1.7.2.1.00.00.00.00.00
1.7.2.1.37.00.00.00.00
1.7.2.1.37.02.00.00.00
1.7.2.1.37.03.00.00.00
1.7.2.2.00.00.00.00.00
1.7.2.2.99.00.00.00.00
1.7.2.2.99.01.00.00.00
1.7.2.2.99.02.00.00.00
1.7.2.2.99.03.00.00.00
1.7.2.2.99.05.00.00.00
1.7.2.3.00.00.00.00.00
1.7.2.3.99.00.00.00.00
1.7.2.3.99.01.00.00.00
1.7.2.3.99.02.00.00.00
1.7.2.3.99.03.00.00.00
1.9.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2.00.00.00.00.00
1.9.2.2.99.00.00.00.00
1.9.9.0.00.00.00.00.00
1.9.9.0.99.00.00.00.00
2.0.0.0.00.00.00.00.00
2.4.0.0.00.00.00.00.00
2.4.2.0.00.00.00.00.00
2.4.2.3.00.00.00.00.00
2.4.2.3.37.00.00.00.00
7.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.0.0.00.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
Impostos
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza
I.R.R.F S/ Outros Rendimentos
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas de Valores Mobiliarios
Remuneração de Depósitos Bancários
Rem. de Dep. de Recursos Vinculados
Rec. de Rem. de Outros Depós. B. de Rec.Vinculados
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Tranferências e Consórcios Públicos
Transferencia do Fundo de Assistencia ao Indio - F
Transferencia do BLMAC - Bloco Media e Alta Comple
Transferências dos Estados
Outras Transf. dos Estados
Transferencia do Estado - Portaria 112/2008 - Fund
Transf. do Estado - Paici - Luciara
Transf. do Estado - Paici - São Félix do Araguaia
Transf. do Estado - Paici - Alto Boa Vista
Transferências dos Municípios
Outras Trans. dos Municípios
São Félix do Araguaia - Recurso 15%
Luciara - Recurso 15%
Alto Boa Vista - Recurso 15%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Indenizações e Restituições
Restituições
Outras Restituicoes
Receitas Diversas
Outras Receitas
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transf. dos Municípios
Transferências a Consórcios Públicos
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7.9.9.0.00.00.00.00.00
7.9.9.0.99.00.00.00.00

Receitas Diversas
Outras Receitas

Títulos

Exercício de 2014
Período: Janeiro
Recurso

0201

0201

0201
0201

0201
0201
0201
0201

0201
0201
0201

0201
0201

0201

Recurso

0201
Totais Gerais :

Orçado
2.406.140,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.252.256,00
2.252.256,00
822.000,00
822.000,00
102.000,00
720.000,00
830.256,00
830.256,00
680.256,00
29.245,92
91.508,16
29.245,92
600.000,00
600.000,00
360.000,00
120.000,00
120.000,00
1.884,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00
140,00
140,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Orçado
10.000,00
10.000,00
2.426.140,00

Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
136.378,23
136.378,23
20.951,27
20.951,27
20.951,27
20.951,27
20.951,27
20.951,27
20.951,27
20.951,27
20.951,27
20.951,27
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
7,21
115.419,75
115.419,75
115.419,75
115.419,75
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
55.419,75
55.419,75
55.419,75
55.419,75
55.419,75
55.419,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
0,00
0,00
0,00
0,00
136.378,23
136.378,23

Diferenças
Para (-)
2.269.761,77
129.048,73
129.048,73
129.048,73
129.048,73
129.048,73
1.992,79
1.992,79
1.992,79
1.992,79
1.992,79
2.136.836,25
2.136.836,25
762.000,00
762.000,00
102.000,00
660.000,00
774.836,25
774.836,25
624.836,25
29.245,92
91.508,16
29.245,92
600.000,00
600.000,00
360.000,00
120.000,00
120.000,00
1.884,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00
140,00
140,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Diferenças
Para (+)
Para (-)
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.289.761,77
Para (+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 20/02/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:50825F54
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GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA DESPESA 01_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Entidade : CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Códigos
01
01.01.0
01.01.10
01.01.10.302
01.01.10.302.0001
10.302.0001.2.001
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00.00

Especificações

Exercício de 2014
Período: Janeiro

Fonte de Recursos

CISA - CONS. INTER. SAUDE ARAGUAIA
Consorcio Intermunicipal de Saude do Araguaia
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CONSORCIO DE SAUDE
Manutencao e Encargos c/ o Consorcio Interm de Saude
Aplicações Diretas
Contratação P/ Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Material De Consumo
Passagens E Despesas Com Locomoção
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sentenças Judiciais
Despesas De Exercícios Anteriores
Aplicações Diretas
Obras E Instalações
Equipamentos E Material Permanente
Aplicação Direta
Principal Da Dívida Contratual Resgatado

0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
Total por Entidade :
Total Geral :

Créditos
Orçados
Suplementados Anulados
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
780.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
1.326.000,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
865.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00

Despesa Empenhada
Total
No Periodo
Até o Periodo
2.426.000,00 311.050,52
311.050,52
2.426.000,00 311.050,52
311.050,52
2.426.000,00 311.050,52
311.050,52
2.426.000,00 311.050,52
311.050,52
2.426.000,00 311.050,52
311.050,52
2.426.000,00 311.050,52
311.050,52
1.000.000,00
91.207,75
91.207,75
20.000,00
0,00
0,00
780.000,00
76.261,42
76.261,42
200.000,00
14.946,33
14.946,33
1.326.000,00 214.523,50
214.523,50
26.000,00
820,00
820,00
200.000,00
25.927,43
25.927,43
5.000,00
0,00
0,00
865.000,00
97.443,48
97.443,48
200.000,00
83.218,84
83.218,84
20.000,00
3.600,00
3.600,00
10.000,00
3.513,75
3.513,75
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
80.000,00
5.319,27
5.319,27
80.000,00
5.319,27
5.319,27
2.426.000,00 311.050,52
311.050,52
2.426.000,00 311.050,52
311.050,52

Saldos
2.114.949,48
2.114.949,48
2.114.949,48
2.114.949,48
2.114.949,48
2.114.949,48
908.792,25
20.000,00
703.738,58
185.053,67
1.111.476,50
25.180,00
174.072,57
5.000,00
767.556,52
116.781,16
16.400,00
6.486,25
20.000,00
15.000,00
5.000,00
74.680,73
74.680,73
2.114.949,48
2.114.949,48

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 20/02/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:7D35232C
GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA RECEITA_02_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Indireta - CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Títulos
1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.2.00.00.00.00.00
1.1.1.2.04.00.00.00.00
1.1.1.2.04.34.00.00.00
1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.0.00.00.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00.00.00
1.3.2.5.01.00.00.00.00
1.3.2.5.01.99.00.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
1.7.2.0.00.00.00.00.00
1.7.2.1.00.00.00.00.00
1.7.2.1.37.00.00.00.00
1.7.2.1.37.02.00.00.00
1.7.2.1.37.03.00.00.00
1.7.2.2.00.00.00.00.00
1.7.2.2.99.00.00.00.00
1.7.2.2.99.01.00.00.00
1.7.2.2.99.02.00.00.00
1.7.2.2.99.03.00.00.00
1.7.2.2.99.05.00.00.00
1.7.2.3.00.00.00.00.00
1.7.2.3.99.00.00.00.00
1.7.2.3.99.01.00.00.00
1.7.2.3.99.02.00.00.00
1.7.2.3.99.03.00.00.00
1.9.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2.00.00.00.00.00
1.9.2.2.99.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
Impostos
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza
I.R.R.F S/ Outros Rendimentos
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas de Valores Mobiliarios
Remuneração de Depósitos Bancários
Rem. de Dep. de Recursos Vinculados
Rec. de Rem. de Outros Depós. B. de Rec.Vinculados
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Tranferências e Consórcios Públicos
Transferencia do Fundo de Assistencia ao Indio - F
Transferencia do BLMAC - Bloco Media e Alta Comple
Transferências dos Estados
Outras Transf. dos Estados
Transferencia do Estado - Portaria 112/2008 - Fund
Transf. do Estado - Paici - Luciara
Transf. do Estado - Paici - São Félix do Araguaia
Transf. do Estado - Paici - Alto Boa Vista
Transferências dos Municípios
Outras Trans. dos Municípios
São Félix do Araguaia - Recurso 15%
Luciara - Recurso 15%
Alto Boa Vista - Recurso 15%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Indenizações e Restituições
Restituições
Outras Restituicoes
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Exercício de 2014
Período: Fevereiro

Recurso

0201

0201

0201
0201

0201
0201
0201
0201

0201
0201
0201

0201

Orçado
2.406.140,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.252.256,00
2.252.256,00
822.000,00
822.000,00
102.000,00
720.000,00
830.256,00
830.256,00
680.256,00
29.245,92
91.508,16
29.245,92
600.000,00
600.000,00
360.000,00
120.000,00
120.000,00
1.884,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00

Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
261.572,57
397.950,80
39.633,66
60.584,93
39.633,66
60.584,93
39.633,66
60.584,93
39.633,66
60.584,93
39.633,66
60.584,93
8,75
15,96
8,75
15,96
8,75
15,96
8,75
15,96
8,75
15,96
221.930,16
337.349,91
221.930,16
337.349,91
77.105,09
137.105,09
77.105,09
137.105,09
8.500,00
8.500,00
68.605,09
128.605,09
67.025,07
122.444,82
67.025,07
122.444,82
50.301,88
105.721,63
4.600,31
4.600,31
12.122,88
12.122,88
0,00
0,00
77.800,00
77.800,00
77.800,00
77.800,00
77.800,00
77.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

www.amm.org.br

Diferenças
Para (+)
Para (-)
0,00
2.008.189,20
0,00
89.415,07
0,00
89.415,07
0,00
89.415,07
0,00
89.415,07
0,00
89.415,07
0,00
1.984,04
0,00
1.984,04
0,00
1.984,04
0,00
1.984,04
0,00
1.984,04
0,00
1.914.906,09
0,00
1.914.906,09
0,00
684.894,91
0,00
684.894,91
0,00
93.500,00
0,00
591.394,91
0,00
707.811,18
0,00
707.811,18
0,00
574.534,37
0,00
24.645,61
0,00
79.385,28
0,00
29.245,92
0,00
522.200,00
0,00
522.200,00
0,00
282.200,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
1.884,00
0,00
1.744,00
0,00
1.744,00
0,00
1.744,00
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1.9.9.0.00.00.00.00.00
1.9.9.0.99.00.00.00.00
2.0.0.0.00.00.00.00.00
2.4.0.0.00.00.00.00.00
2.4.2.0.00.00.00.00.00
2.4.2.3.00.00.00.00.00
2.4.2.3.37.00.00.00.00
7.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.0.0.00.00.00.00.00

Receitas Diversas
Outras Receitas
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transf. dos Municípios
Transferências a Consórcios Públicos
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7.9.9.0.00.00.00.00.00
7.9.9.0.99.00.00.00.00

Receitas Diversas
Outras Receitas
Totais Gerais :

0201

0201

Títulos

Recurso

0201

140,00
140,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Orçado
10.000,00
10.000,00
2.426.140,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
0,00
0,00
0,00
0,00
261.572,57
397.950,80

0,00
140,00
0,00
140,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
Diferenças
Para (+)
Para (-)
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.028.189,20

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 26/03/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/Presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:2DD637BC
GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA DESPESA_02-2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Entidade : CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Códigos
01
01.01.0
01.01.10
01.01.10.302
01.01.10.302.0001
10.302.0001.2.001
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00.00

Exercício de 2014
Período: Fevereiro

Especificações

Fonte de Recursos

CISA - CONS. INTER. SAUDE ARAGUAIA
Consorcio Intermunicipal de Saude do Araguaia
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CONSORCIO DE SAUDE
Manutencao e Encargos c/ o Consorcio Interm de Saude
Aplicações Diretas
Contratação P/ Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Material De Consumo
Passagens E Despesas Com Locomoção
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sentenças Judiciais
Despesas De Exercícios Anteriores
Aplicações Diretas
Obras E Instalações
Equipamentos E Material Permanente
Aplicação Direta
Principal Da Dívida Contratual Resgatado
Total por Entidade :
Total Geral :

0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201

Créditos
Orçados
Suplementados Anulados
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
780.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
1.326.000,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
865.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00

Despesa Empenhada
Total
No Periodo Até o Periodo
2.426.000,00 353.785,45
664.835,97
2.426.000,00 353.785,45
664.835,97
2.426.000,00 353.785,45
664.835,97
2.426.000,00 353.785,45
664.835,97
2.426.000,00 353.785,45
664.835,97
2.426.000,00 353.785,45
664.835,97
1.000.000,00
81.028,63
172.236,38
20.000,00
0,00
0,00
780.000,00
66.706,59
142.968,01
200.000,00
14.322,04
29.268,37
1.326.000,00 198.402,56
412.926,06
26.000,00
0,00
820,00
200.000,00
9.766,01
35.693,44
5.000,00
0,00
0,00
865.000,00 173.280,70
270.724,18
200.000,00
6.735,68
89.954,52
20.000,00
8.620,17
12.220,17
10.000,00
0,00
3.513,75
20.000,00
1.226,04
1.226,04
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
1.226,04
1.226,04
80.000,00
73.128,22
78.447,49
80.000,00
73.128,22
78.447,49
2.426.000,00 353.785,45
664.835,97
2.426.000,00 353.785,45
664.835,97

Saldos
1.761.164,03
1.761.164,03
1.761.164,03
1.761.164,03
1.761.164,03
1.761.164,03
827.763,62
20.000,00
637.031,99
170.731,63
913.073,94
25.180,00
164.306,56
5.000,00
594.275,82
110.045,48
7.779,83
6.486,25
18.773,96
15.000,00
3.773,96
1.552,51
1.552,51
1.761.164,03
1.761.164,03

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 26/03/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:CFC26D49
GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA DESPESA 03_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Entidade : CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Códigos
01
01.01.0
01.01.10
01.01.10.302

Especificações
CISA - CONS. INTER. SAUDE ARAGUAIA
Consorcio Intermunicipal de Saude do Araguaia
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Exercício de 2014
Período: Março
Fonte de
Recursos

Créditos
Orçados
Suplementados Anulados
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00

Despesa Empenhada
Total
No Periodo Até o Periodo
2.426.000,00
98.598,77
763.434,74
2.426.000,00
98.598,77
763.434,74
2.426.000,00
98.598,77
763.434,74
2.426.000,00
98.598,77
763.434,74

www.amm.org.br

Saldos
1.662.565,26
1.662.565,26
1.662.565,26
1.662.565,26
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01.01.10.302.0001
10.302.0001.2.001
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00.00

CONSORCIO DE SAUDE
Manutencao e Encargos c/ o Consorcio Interm de Saude
Aplicações Diretas
Contratação P/ Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Material De Consumo
Passagens E Despesas Com Locomoção
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sentenças Judiciais
Despesas De Exercícios Anteriores
Aplicações Diretas
Obras E Instalações
Equipamentos E Material Permanente
Aplicação Direta
Principal Da Dívida Contratual Resgatado

0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
Total por Entidade :
Total Geral :

2.426.000,00
2.426.000,00
1.000.000,00
20.000,00
780.000,00
200.000,00
1.326.000,00
26.000,00
200.000,00
5.000,00
865.000,00
200.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
80.000,00
80.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.426.000,00
2.426.000,00
1.000.000,00
20.000,00
780.000,00
200.000,00
1.326.000,00
26.000,00
200.000,00
5.000,00
865.000,00
200.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
80.000,00
80.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00

98.598,77
98.598,77
77.863,95
0,00
60.982,94
16.881,01
20.734,82
715,00
12.961,27
0,00
5.668,55
1.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.598,77
98.598,77

763.434,74
763.434,74
250.100,33
0,00
203.950,95
46.149,38
433.660,88
1.535,00
48.654,71
0,00
276.392,73
91.344,52
12.220,17
3.513,75
1.226,04
0,00
1.226,04
78.447,49
78.447,49
763.434,74
763.434,74

1.662.565,26
1.662.565,26
749.899,67
20.000,00
576.049,05
153.850,62
892.339,12
24.465,00
151.345,29
5.000,00
588.607,27
108.655,48
7.779,83
6.486,25
18.773,96
15.000,00
3.773,96
1.552,51
1.552,51
1.662.565,26
1.662.565,26

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 24/04/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/Presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:898889BD
GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA RECEITA 03-2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Indireta - CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Títulos
1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.2.00.00.00.00.00
1.1.1.2.04.00.00.00.00
1.1.1.2.04.34.00.00.00
1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.0.00.00.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00.00.00
1.3.2.5.01.00.00.00.00
1.3.2.5.01.99.00.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
1.7.2.0.00.00.00.00.00
1.7.2.1.00.00.00.00.00
1.7.2.1.37.00.00.00.00
1.7.2.1.37.02.00.00.00
1.7.2.1.37.03.00.00.00
1.7.2.2.00.00.00.00.00
1.7.2.2.99.00.00.00.00
1.7.2.2.99.01.00.00.00
1.7.2.2.99.02.00.00.00
1.7.2.2.99.03.00.00.00
1.7.2.2.99.05.00.00.00
1.7.2.3.00.00.00.00.00
1.7.2.3.99.00.00.00.00
1.7.2.3.99.01.00.00.00
1.7.2.3.99.02.00.00.00
1.7.2.3.99.03.00.00.00
1.9.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2.00.00.00.00.00
1.9.2.2.99.00.00.00.00
1.9.9.0.00.00.00.00.00
1.9.9.0.99.00.00.00.00
2.0.0.0.00.00.00.00.00
2.4.0.0.00.00.00.00.00
2.4.2.0.00.00.00.00.00
2.4.2.3.00.00.00.00.00
2.4.2.3.37.00.00.00.00
7.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.0.0.00.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
Impostos
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza
I.R.R.F S/ Outros Rendimentos
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas de Valores Mobiliarios
Remuneração de Depósitos Bancários
Rem. de Dep. de Recursos Vinculados
Rec. de Rem. de Outros Depós. B. de Rec.Vinculados
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Tranferências e Consórcios Públicos
Transferencia do Fundo de Assistencia ao Indio - F
Transferencia do BLMAC - Bloco Media e Alta Comple
Transferências dos Estados
Outras Transf. dos Estados
Transferencia do Estado - Portaria 112/2008 - Fund
Transf. do Estado - Paici - Luciara
Transf. do Estado - Paici - São Félix do Araguaia
Transf. do Estado - Paici - Alto Boa Vista
Transferências dos Municípios
Outras Trans. dos Municípios
São Félix do Araguaia - Recurso 15%
Luciara - Recurso 15%
Alto Boa Vista - Recurso 15%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Indenizações e Restituições
Restituições
Outras Restituicoes
Receitas Diversas
Outras Receitas
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transf. dos Municípios
Transferências a Consórcios Públicos
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7.9.9.0.00.00.00.00.00
7.9.9.0.99.00.00.00.00

Receitas Diversas
Outras Receitas

Títulos

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Exercício de 2014
Período: Março

Recurso

0201

0201

0201
0201

0201
0201
0201
0201

0201
0201
0201

0201
0201

0201

Recurso

0201

Orçado
2.406.140,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.252.256,00
2.252.256,00
822.000,00
822.000,00
102.000,00
720.000,00
830.256,00
830.256,00
680.256,00
29.245,92
91.508,16
29.245,92
600.000,00
600.000,00
360.000,00
120.000,00
120.000,00
1.884,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00
140,00
140,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Orçado
10.000,00
10.000,00

Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
152.741,09
550.691,89
777,87
61.362,80
777,87
61.362,80
777,87
61.362,80
777,87
61.362,80
777,87
61.362,80
9,93
25,89
9,93
25,89
9,93
25,89
9,93
25,89
9,93
25,89
151.813,29
489.163,20
151.813,29
489.163,20
77.000,00
214.105,09
77.000,00
214.105,09
17.000,00
25.500,00
60.000,00
188.605,09
64.813,29
187.258,11
64.813,29
187.258,11
59.000,00
164.721,63
0,00
4.600,31
5.813,29
17.936,17
0,00
0,00
10.000,00
87.800,00
10.000,00
87.800,00
0,00
77.800,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
140,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
140,00
140,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
0,00
0,00
0,00
0,00

www.amm.org.br

Diferenças
Para (-)
1.855.448,11
88.637,20
88.637,20
88.637,20
88.637,20
88.637,20
1.974,11
1.974,11
1.974,11
1.974,11
1.974,11
1.763.092,80
1.763.092,80
607.894,91
607.894,91
76.500,00
531.394,91
642.997,89
642.997,89
515.534,37
24.645,61
73.571,99
29.245,92
512.200,00
512.200,00
282.200,00
110.000,00
120.000,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Diferenças
Para (+)
Para (-)
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
Para (+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

200
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Totais Gerais :

2.426.140,00

152.741,09

550.691,89

0,00

1.875.448,11

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 24/04/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:E188DA42
GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DESPESA 03_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Entidade : CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Códigos
01
01.01.0
01.01.10
01.01.10.302
01.01.10.302.0001
10.302.0001.2.001
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00.00

Exercício de 2014
Período: Março
Fonte de
Recursos

Especificações
CISA - CONS. INTER. SAUDE ARAGUAIA
Consorcio Intermunicipal de Saude do Araguaia
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CONSORCIO DE SAUDE
Manutencao e Encargos c/ o Consorcio Interm de Saude
Aplicações Diretas
Contratação P/ Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Material De Consumo
Passagens E Despesas Com Locomoção
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sentenças Judiciais
Despesas De Exercícios Anteriores
Aplicações Diretas
Obras E Instalações
Equipamentos E Material Permanente
Aplicação Direta
Principal Da Dívida Contratual Resgatado

0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
Total por Entidade :
Total Geral :

Créditos
Orçados
Suplementados Anulados
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
780.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
1.326.000,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
865.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00

Despesa Empenhada
Total
No Periodo Até o Periodo
2.426.000,00
98.598,77
763.434,74
2.426.000,00
98.598,77
763.434,74
2.426.000,00
98.598,77
763.434,74
2.426.000,00
98.598,77
763.434,74
2.426.000,00
98.598,77
763.434,74
2.426.000,00
98.598,77
763.434,74
1.000.000,00
77.863,95
250.100,33
20.000,00
0,00
0,00
780.000,00
60.982,94
203.950,95
200.000,00
16.881,01
46.149,38
1.326.000,00
20.734,82
433.660,88
26.000,00
715,00
1.535,00
200.000,00
12.961,27
48.654,71
5.000,00
0,00
0,00
865.000,00
5.668,55
276.392,73
200.000,00
1.390,00
91.344,52
20.000,00
0,00
12.220,17
10.000,00
0,00
3.513,75
20.000,00
0,00
1.226,04
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.226,04
80.000,00
0,00
78.447,49
80.000,00
0,00
78.447,49
2.426.000,00
98.598,77
763.434,74
2.426.000,00
98.598,77
763.434,74

Saldos
1.662.565,26
1.662.565,26
1.662.565,26
1.662.565,26
1.662.565,26
1.662.565,26
749.899,67
20.000,00
576.049,05
153.850,62
892.339,12
24.465,00
151.345,29
5.000,00
588.607,27
108.655,48
7.779,83
6.486,25
18.773,96
15.000,00
3.773,96
1.552,51
1.552,51
1.662.565,26
1.662.565,26

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 24/04/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/Presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:05F611D5
GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA DESPESA 04_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Entidade : CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Códigos
01
01.01.0
01.01.10
01.01.10.302
01.01.10.302.0001
10.302.0001.2.001
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00.00

Especificações
CISA - CONS. INTER. SAUDE ARAGUAIA
Consorcio Intermunicipal de Saude do Araguaia
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CONSORCIO DE SAUDE
Manutencao e Encargos c/ o Consorcio Interm de Saude
Aplicações Diretas
Contratação P/ Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Material De Consumo
Passagens E Despesas Com Locomoção
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sentenças Judiciais

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Exercício de 2014
Período: Abril
Fonte de
Recursos

0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201

Créditos
Orçados
Suplementados Anulados
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
2.426.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
780.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
1.326.000,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
865.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00

Despesa Empenhada
Total
No Periodo Até o Periodo
2.426.000,00 207.820,13
971.254,87
2.426.000,00 207.820,13
971.254,87
2.426.000,00 207.820,13
971.254,87
2.426.000,00 207.820,13
971.254,87
2.426.000,00 207.820,13
971.254,87
2.426.000,00 207.820,13
971.254,87
1.000.000,00
81.717,22
331.817,55
20.000,00
0,00
0,00
780.000,00
65.711,22
269.662,17
200.000,00
16.006,00
62.155,38
1.326.000,00 126.102,91
559.763,79
26.000,00
1.480,00
3.015,00
200.000,00
13.381,45
62.036,16
5.000,00
0,00
0,00
865.000,00 100.035,78
376.428,51
200.000,00
5.185,68
96.530,20
20.000,00
6.020,00
18.240,17

www.amm.org.br

Saldos
1.454.745,13
1.454.745,13
1.454.745,13
1.454.745,13
1.454.745,13
1.454.745,13
668.182,45
20.000,00
510.337,83
137.844,62
766.236,21
22.985,00
137.963,84
5.000,00
488.571,49
103.469,80
1.759,83

201
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3.3.90.92.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00.00

Despesas De Exercícios Anteriores
Aplicações Diretas
Obras E Instalações
Equipamentos E Material Permanente
Aplicação Direta
Principal Da Dívida Contratual Resgatado

0201
0201
0201
0201
0201
0201
Total por Entidade :
Total Geral :

10.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
80.000,00
80.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
80.000,00
80.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.820,13
207.820,13

3.513,75
1.226,04
0,00
1.226,04
78.447,49
78.447,49
971.254,87
971.254,87

6.486,25
18.773,96
15.000,00
3.773,96
1.552,51
1.552,51
1.454.745,13
1.454.745,13

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 27/05/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/Presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:2D1633A0
GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA RECEITA 04_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Indireta - CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Títulos
1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.2.00.00.00.00.00
1.1.1.2.04.00.00.00.00
1.1.1.2.04.34.00.00.00
1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.0.00.00.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00.00.00
1.3.2.5.01.00.00.00.00
1.3.2.5.01.99.00.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
1.7.2.0.00.00.00.00.00
1.7.2.1.00.00.00.00.00
1.7.2.1.37.00.00.00.00
1.7.2.1.37.02.00.00.00
1.7.2.1.37.03.00.00.00
1.7.2.2.00.00.00.00.00
1.7.2.2.99.00.00.00.00
1.7.2.2.99.01.00.00.00
1.7.2.2.99.02.00.00.00
1.7.2.2.99.03.00.00.00
1.7.2.2.99.05.00.00.00
1.7.2.3.00.00.00.00.00
1.7.2.3.99.00.00.00.00
1.7.2.3.99.01.00.00.00
1.7.2.3.99.02.00.00.00
1.7.2.3.99.03.00.00.00
1.9.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2.00.00.00.00.00
1.9.2.2.99.00.00.00.00
1.9.9.0.00.00.00.00.00
1.9.9.0.99.00.00.00.00
2.0.0.0.00.00.00.00.00
2.4.0.0.00.00.00.00.00
2.4.2.0.00.00.00.00.00
2.4.2.3.00.00.00.00.00
2.4.2.3.37.00.00.00.00
7.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.0.0.00.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
Impostos
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza
I.R.R.F S/ Outros Rendimentos
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas de Valores Mobiliarios
Remuneração de Depósitos Bancários
Rem. de Dep. de Recursos Vinculados
Rec. de Rem. de Outros Depós. B. de Rec.Vinculados
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Tranferências e Consórcios Públicos
Transferencia do Fundo de Assistencia ao Indio - F
Transferencia do BLMAC - Bloco Media e Alta Comple
Transferências dos Estados
Outras Transf. dos Estados
Transferencia do Estado - Portaria 112/2008 - Fund
Transf. do Estado - Paici - Luciara
Transf. do Estado - Paici - São Félix do Araguaia
Transf. do Estado - Paici - Alto Boa Vista
Transferências dos Municípios
Outras Trans. dos Municípios
São Félix do Araguaia - Recurso 15%
Luciara - Recurso 15%
Alto Boa Vista - Recurso 15%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Indenizações e Restituições
Restituições
Outras Restituicoes
Receitas Diversas
Outras Receitas
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transf. dos Municípios
Transferências a Consórcios Públicos
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7.9.9.0.00.00.00.00.00
7.9.9.0.99.00.00.00.00

Receitas Diversas
Outras Receitas

Títulos

Exercício de 2014
Período: Abril

Recurso

0201

0201

0201
0201

0201
0201
0201
0201

0201
0201
0201

0201
0201

0201

Recurso

0201
Totais Gerais :

Orçado
2.406.140,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.252.256,00
2.252.256,00
822.000,00
822.000,00
102.000,00
720.000,00
830.256,00
830.256,00
680.256,00
29.245,92
91.508,16
29.245,92
600.000,00
600.000,00
360.000,00
120.000,00
120.000,00
1.884,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00
140,00
140,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Orçado
10.000,00
10.000,00
2.426.140,00

Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
162.445,41
713.137,30
23.055,54
84.418,34
23.055,54
84.418,34
23.055,54
84.418,34
23.055,54
84.418,34
23.055,54
84.418,34
4,01
29,90
4,01
29,90
4,01
29,90
4,01
29,90
4,01
29,90
139.385,86
628.549,06
139.385,86
628.549,06
68.500,00
282.605,09
68.500,00
282.605,09
8.500,00
34.000,00
60.000,00
248.605,09
2.418,81
189.676,92
2.418,81
189.676,92
0,00
164.721,63
0,00
4.600,31
0,00
17.936,17
2.418,81
2.418,81
68.467,05
156.267,05
68.467,05
156.267,05
390,00
78.190,00
0,00
10.000,00
68.077,05
68.077,05
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
0,00
0,00
0,00
0,00
162.445,41
713.137,30

Diferenças
Para (-)
1.693.002,70
65.581,66
65.581,66
65.581,66
65.581,66
65.581,66
1.970,10
1.970,10
1.970,10
1.970,10
1.970,10
1.623.706,94
1.623.706,94
539.394,91
539.394,91
68.000,00
471.394,91
640.579,08
640.579,08
515.534,37
24.645,61
73.571,99
26.827,11
443.732,95
443.732,95
281.810,00
110.000,00
51.922,95
1.744,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Diferenças
Para (+)
Para (-)
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.713.002,70
Para (+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 27/05/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt
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Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:7B09C69B
GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA DESPESA 05_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Entidade : CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Códigos
01
01.01.0
01.01.10
01.01.10.302
01.01.10.302.0001
10.302.0001.2.001
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00.00

Exercício de 2014
Período: Maio
Fonte de
Recursos

Especificações
CISA - CONS. INTER. SAUDE ARAGUAIA
Consorcio Intermunicipal de Saude do Araguaia
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CONSORCIO DE SAUDE
Manutencao e Encargos c/ o Consorcio Interm de Saude
Aplicações Diretas
Contratação P/ Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Material De Consumo
Passagens E Despesas Com Locomoção
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sentenças Judiciais
Despesas De Exercícios Anteriores
Aplicações Diretas
Obras E Instalações
Equipamentos E Material Permanente
Aplicação Direta
Principal Da Dívida Contratual Resgatado

0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
Total por Entidade :
Total Geral :

Orçados
2.426.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00
1.000.000,00
20.000,00
780.000,00
200.000,00
1.326.000,00
26.000,00
200.000,00
5.000,00
865.000,00
200.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
80.000,00
80.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00

Créditos
Suplementados Anulados
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00 52.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 52.300,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00

Despesa Empenhada
Total
No Periodo Até o Periodo
2.426.000,00 298.629,60
1.269.884,47
2.426.000,00 298.629,60
1.269.884,47
2.426.000,00 298.629,60
1.269.884,47
2.426.000,00 298.629,60
1.269.884,47
2.426.000,00 298.629,60
1.269.884,47
2.426.000,00 298.629,60
1.269.884,47
1.000.000,00 161.983,53
493.801,08
20.000,00
0,00
0,00
780.000,00 108.300,07
377.962,24
200.000,00
53.683,46
115.838,84
1.276.000,00 118.028,78
677.792,57
26.000,00
995,00
4.010,00
200.000,00
14.951,09
76.987,25
5.000,00
0,00
0,00
865.000,00
93.330,61
469.759,12
147.700,00
9.424,00
105.954,20
22.300,00
-671,92
17.568,25
10.000,00
0,00
3.513,75
20.000,00
0,00
1.226,04
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.226,04
130.000,00
18.617,29
97.064,78
130.000,00
18.617,29
97.064,78
2.426.000,00 298.629,60
1.269.884,47
2.426.000,00 298.629,60
1.269.884,47

Saldos
1.156.115,53
1.156.115,53
1.156.115,53
1.156.115,53
1.156.115,53
1.156.115,53
506.198,92
20.000,00
402.037,76
84.161,16
598.207,43
21.990,00
123.012,75
5.000,00
395.240,88
41.745,80
4.731,75
6.486,25
18.773,96
15.000,00
3.773,96
32.935,22
32.935,22
1.156.115,53
1.156.115,53

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 17/06/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/ Presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:8A84D135
GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA RECEITA 05_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Indireta - CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Títulos
1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.2.00.00.00.00.00
1.1.1.2.04.00.00.00.00
1.1.1.2.04.34.00.00.00
1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.0.00.00.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00.00.00
1.3.2.5.01.00.00.00.00
1.3.2.5.01.99.00.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
1.7.2.0.00.00.00.00.00
1.7.2.1.00.00.00.00.00
1.7.2.1.37.00.00.00.00
1.7.2.1.37.02.00.00.00
1.7.2.1.37.03.00.00.00
1.7.2.2.00.00.00.00.00
1.7.2.2.99.00.00.00.00
1.7.2.2.99.01.00.00.00
1.7.2.2.99.02.00.00.00
1.7.2.2.99.03.00.00.00
1.7.2.2.99.05.00.00.00
1.7.2.3.00.00.00.00.00
1.7.2.3.99.00.00.00.00
1.7.2.3.99.01.00.00.00
1.7.2.3.99.02.00.00.00

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
Impostos
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza
I.R.R.F S/ Outros Rendimentos
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas de Valores Mobiliarios
Remuneração de Depósitos Bancários
Rem. de Dep. de Recursos Vinculados
Rec. de Rem. de Outros Depós. B. de Rec.Vinculados
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Tranferências e Consórcios Públicos
Transferencia do Fundo de Assistencia ao Indio - F
Transferencia do BLMAC - Bloco Media e Alta Comple
Transferências dos Estados
Outras Transf. dos Estados
Transferencia do Estado - Portaria 112/2008 - Fund
Transf. do Estado - Paici - Luciara
Transf. do Estado - Paici - São Félix do Araguaia
Transf. do Estado - Paici - Alto Boa Vista
Transferências dos Municípios
Outras Trans. dos Municípios
São Félix do Araguaia - Recurso 15%
Luciara - Recurso 15%

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt

Exercício de 2014
Período: Maio

Recurso

0201

0201

0201
0201

0201
0201
0201
0201

0201
0201

Orçado
2.406.140,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.252.256,00
2.252.256,00
822.000,00
822.000,00
102.000,00
720.000,00
830.256,00
830.256,00
680.256,00
29.245,92
91.508,16
29.245,92
600.000,00
600.000,00
360.000,00
120.000,00

Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
295.501,87
1.008.639,17
26.296,56
110.714,90
26.296,56
110.714,90
26.296,56
110.714,90
26.296,56
110.714,90
26.296,56
110.714,90
11,58
41,48
11,58
41,48
11,58
41,48
11,58
41,48
11,58
41,48
269.193,73
897.742,79
269.193,73
897.742,79
68.500,00
351.105,09
68.500,00
351.105,09
8.500,00
42.500,00
60.000,00
308.605,09
175.908,98
365.585,90
175.908,98
365.585,90
133.063,34
297.784,97
9.446,83
14.047,14
30.980,00
48.916,17
2.418,81
4.837,62
24.784,75
181.051,80
24.784,75
181.051,80
24.784,75
102.974,75
0,00
10.000,00

www.amm.org.br

Para (+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Diferenças
Para (-)
1.397.500,83
39.285,10
39.285,10
39.285,10
39.285,10
39.285,10
1.958,52
1.958,52
1.958,52
1.958,52
1.958,52
1.354.513,21
1.354.513,21
470.894,91
470.894,91
59.500,00
411.394,91
464.670,10
464.670,10
382.471,03
15.198,78
42.591,99
24.408,30
418.948,20
418.948,20
257.025,25
110.000,00
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1.7.2.3.99.03.00.00.00
1.9.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2.00.00.00.00.00
1.9.2.2.99.00.00.00.00
1.9.9.0.00.00.00.00.00
1.9.9.0.99.00.00.00.00
2.0.0.0.00.00.00.00.00
2.4.0.0.00.00.00.00.00
2.4.2.0.00.00.00.00.00
2.4.2.3.00.00.00.00.00
2.4.2.3.37.00.00.00.00
7.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.0.0.00.00.00.00.00

Alto Boa Vista - Recurso 15%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Indenizações e Restituições
Restituições
Outras Restituicoes
Receitas Diversas
Outras Receitas
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transf. dos Municípios
Transferências a Consórcios Públicos
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Títulos

7.9.9.0.00.00.00.00.00
7.9.9.0.99.00.00.00.00

0201

120.000,00
1.884,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00
140,00
140,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

0201
0201

0201

Recurso

Receitas Diversas
Outras Receitas

0201
Totais Gerais :

Orçado
10.000,00
10.000,00
2.426.140,00

0,00
68.077,05
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
0,00
0,00
0,00
0,00
295.501,87
1.008.639,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

51.922,95
1.744,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Para (+)
0,00
0,00
0,00

Diferenças
Para (-)
10.000,00
10.000,00
1.417.500,83

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 17/06/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:2CAC7ADB
GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA DESPESA 06_2014
Exercício de
2014
Período: Junho

CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Entidade : CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Códigos
01
01.01.0
01.01.10
01.01.10.302
01.01.10.302.0001
10.302.0001.2.001
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00.00

Fonte de
Recursos

Especificações
CISA - CONS. INTER. SAUDE ARAGUAIA
Consorcio Intermunicipal de Saude do Araguaia
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CONSORCIO DE SAUDE
Manutencao e Encargos c/ o Consorcio Interm de Saude
Aplicações Diretas
Contratação P/ Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Material De Consumo
Passagens E Despesas Com Locomoção
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sentenças Judiciais
Despesas De Exercícios Anteriores
Aplicações Diretas
Obras E Instalações
Equipamentos E Material Permanente
Aplicação Direta
Principal Da Dívida Contratual Resgatado

0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
Total por Entidade :
Total Geral :

Orçados
2.426.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00
1.000.000,00
20.000,00
780.000,00
200.000,00
1.326.000,00
26.000,00
200.000,00
5.000,00
865.000,00
200.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
80.000,00
80.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00

Créditos
Suplementados
Anulados
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00 52.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 52.300,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00

Despesa Empenhada
Total
No Periodo
Até o Periodo
2.426.000,00
240.670,80
1.510.555,27
2.426.000,00
240.670,80
1.510.555,27
2.426.000,00
240.670,80
1.510.555,27
2.426.000,00
240.670,80
1.510.555,27
2.426.000,00
240.670,80
1.510.555,27
2.426.000,00
240.670,80
1.510.555,27
1.000.000,00
111.509,41
605.310,49
20.000,00
0,00
0,00
780.000,00
94.760,98
472.723,22
200.000,00
16.748,43
132.587,27
1.276.000,00
129.161,39
806.953,96
26.000,00
1.240,00
5.250,00
200.000,00
41.682,27
118.669,52
5.000,00
0,00
0,00
865.000,00
61.917,14
531.676,26
147.700,00
19.645,00
125.599,20
22.300,00
4.676,98
22.245,23
10.000,00
0,00
3.513,75
20.000,00
0,00
1.226,04
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.226,04
130.000,00
0,00
97.064,78
130.000,00
0,00
97.064,78
2.426.000,00
240.670,80
1.510.555,27
2.426.000,00
240.670,80
1.510.555,27

Saldos
915.444,73
915.444,73
915.444,73
915.444,73
915.444,73
915.444,73
394.689,51
20.000,00
307.276,78
67.412,73
469.046,04
20.750,00
81.330,48
5.000,00
333.323,74
22.100,80
54,77
6.486,25
18.773,96
15.000,00
3.773,96
32.935,22
32.935,22
915.444,73
915.444,73

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 23/07/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/Presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:8F49093D
GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA RECEITA 06_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Indireta - CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
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Títulos

Recurso

1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.2.00.00.00.00.00
1.1.1.2.04.00.00.00.00
1.1.1.2.04.34.00.00.00
1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.0.00.00.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00.00.00
1.3.2.5.01.00.00.00.00
1.3.2.5.01.99.00.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
1.7.2.0.00.00.00.00.00
1.7.2.1.00.00.00.00.00
1.7.2.1.37.00.00.00.00
1.7.2.1.37.02.00.00.00
1.7.2.1.37.03.00.00.00
1.7.2.2.00.00.00.00.00
1.7.2.2.99.00.00.00.00
1.7.2.2.99.01.00.00.00
1.7.2.2.99.02.00.00.00
1.7.2.2.99.03.00.00.00
1.7.2.2.99.05.00.00.00
1.7.2.3.00.00.00.00.00
1.7.2.3.99.00.00.00.00
1.7.2.3.99.01.00.00.00
1.7.2.3.99.02.00.00.00
1.7.2.3.99.03.00.00.00
1.9.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2.00.00.00.00.00
1.9.2.2.99.00.00.00.00
1.9.9.0.00.00.00.00.00
1.9.9.0.99.00.00.00.00
2.0.0.0.00.00.00.00.00
2.4.0.0.00.00.00.00.00
2.4.2.0.00.00.00.00.00
2.4.2.3.00.00.00.00.00
2.4.2.3.37.00.00.00.00
7.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.0.0.00.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
Impostos
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza
I.R.R.F S/ Outros Rendimentos
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas de Valores Mobiliarios
Remuneração de Depósitos Bancários
Rem. de Dep. de Recursos Vinculados
Rec. de Rem. de Outros Depós. B. de Rec.Vinculados
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Tranferências e Consórcios Públicos
Transferencia do Fundo de Assistencia ao Indio - F
Transferencia do BLMAC - Bloco Media e Alta Comple
Transferências dos Estados
Outras Transf. dos Estados
Transferencia do Estado - Portaria 112/2008 - Fund
Transf. do Estado - Paici - Luciara
Transf. do Estado - Paici - São Félix do Araguaia
Transf. do Estado - Paici - Alto Boa Vista
Transferências dos Municípios
Outras Trans. dos Municípios
São Félix do Araguaia - Recurso 15%
Luciara - Recurso 15%
Alto Boa Vista - Recurso 15%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Indenizações e Restituições
Restituições
Outras Restituicoes
Receitas Diversas
Outras Receitas
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transf. dos Municípios
Transferências a Consórcios Públicos
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7.9.9.0.00.00.00.00.00
7.9.9.0.99.00.00.00.00

Receitas Diversas
Outras Receitas
Totais Gerais :

Títulos

0201

0201

0201
0201

0201
0201
0201
0201

0201
0201
0201

0201
0201

0201

Recurso

0201

Orçado
2.406.140,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.252.256,00
2.252.256,00
822.000,00
822.000,00
102.000,00
720.000,00
830.256,00
830.256,00
680.256,00
29.245,92
91.508,16
29.245,92
600.000,00
600.000,00
360.000,00
120.000,00
120.000,00
1.884,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00
140,00
140,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Orçado
10.000,00
10.000,00
2.426.140,00

Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
189.667,95
1.198.307,12
21.203,77
131.918,67
21.203,77
131.918,67
21.203,77
131.918,67
21.203,77
131.918,67
21.203,77
131.918,67
41,82
83,30
41,82
83,30
41,82
83,30
41,82
83,30
41,82
83,30
168.422,36
1.066.165,15
168.422,36
1.066.165,15
60.000,00
411.105,09
60.000,00
411.105,09
0,00
42.500,00
60.000,00
368.605,09
36.778,32
402.364,22
36.778,32
402.364,22
25.400,00
323.184,97
0,00
14.047,14
6.800,00
55.716,17
4.578,32
9.415,94
71.644,04
252.695,84
71.644,04
252.695,84
61.644,04
164.618,79
0,00
10.000,00
10.000,00
78.077,05
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
0,00
0,00
0,00
0,00
189.667,95
1.198.307,12

Diferenças
Para (-)
1.207.832,88
18.081,33
18.081,33
18.081,33
18.081,33
18.081,33
1.916,70
1.916,70
1.916,70
1.916,70
1.916,70
1.186.090,85
1.186.090,85
410.894,91
410.894,91
59.500,00
351.394,91
427.891,78
427.891,78
357.071,03
15.198,78
35.791,99
19.829,98
347.304,16
347.304,16
195.381,21
110.000,00
41.922,95
1.744,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Diferenças
Para (+)
Para (-)
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.227.832,88
Para (+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 23/07/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/Presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:3A5F3ECC
GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA RECEITA 07_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Indireta - CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Títulos
1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.2.00.00.00.00.00
1.1.1.2.04.00.00.00.00
1.1.1.2.04.34.00.00.00
1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.0.00.00.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00.00.00
1.3.2.5.01.00.00.00.00
1.3.2.5.01.99.00.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
1.7.2.0.00.00.00.00.00
1.7.2.1.00.00.00.00.00
1.7.2.1.37.00.00.00.00
1.7.2.1.37.02.00.00.00
1.7.2.1.37.03.00.00.00
1.7.2.2.00.00.00.00.00

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
Impostos
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza
I.R.R.F S/ Outros Rendimentos
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas de Valores Mobiliarios
Remuneração de Depósitos Bancários
Rem. de Dep. de Recursos Vinculados
Rec. de Rem. de Outros Depós. B. de Rec.Vinculados
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Tranferências e Consórcios Públicos
Transferencia do Fundo de Assistencia ao Indio - F
Transferencia do BLMAC - Bloco Media e Alta Comple
Transferências dos Estados
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Recurso

0201

0201

0201
0201

Orçado
2.406.140,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.252.256,00
2.252.256,00
822.000,00
822.000,00
102.000,00
720.000,00
830.256,00

Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
176.211,60
1.374.518,72
26.202,72
158.121,39
26.202,72
158.121,39
26.202,72
158.121,39
26.202,72
158.121,39
26.202,72
158.121,39
5,59
88,89
5,59
88,89
5,59
88,89
5,59
88,89
5,59
88,89
150.003,29
1.216.168,44
150.003,29
1.216.168,44
58.500,00
469.605,09
58.500,00
469.605,09
8.500,00
51.000,00
50.000,00
418.605,09
73.003,29
475.367,51

www.amm.org.br

Para (+)
8.121,39
8.121,39
8.121,39
8.121,39
8.121,39
8.121,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Diferenças
Para (-)
1.039.742,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.911,11
1.911,11
1.911,11
1.911,11
1.911,11
1.036.087,56
1.036.087,56
352.394,91
352.394,91
51.000,00
301.394,91
354.888,49
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1.7.2.2.99.00.00.00.00
1.7.2.2.99.01.00.00.00
1.7.2.2.99.02.00.00.00
1.7.2.2.99.03.00.00.00
1.7.2.2.99.05.00.00.00
1.7.2.3.00.00.00.00.00
1.7.2.3.99.00.00.00.00
1.7.2.3.99.01.00.00.00
1.7.2.3.99.02.00.00.00
1.7.2.3.99.03.00.00.00
1.9.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2.00.00.00.00.00
1.9.2.2.99.00.00.00.00
1.9.9.0.00.00.00.00.00
1.9.9.0.99.00.00.00.00
2.0.0.0.00.00.00.00.00
2.4.0.0.00.00.00.00.00
2.4.2.0.00.00.00.00.00
2.4.2.3.00.00.00.00.00
2.4.2.3.37.00.00.00.00
7.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.0.0.00.00.00.00.00

Outras Transf. dos Estados
Transferencia do Estado - Portaria 112/2008 - Fund
Transf. do Estado - Paici - Luciara
Transf. do Estado - Paici - São Félix do Araguaia
Transf. do Estado - Paici - Alto Boa Vista
Transferências dos Municípios
Outras Trans. dos Municípios
São Félix do Araguaia - Recurso 15%
Luciara - Recurso 15%
Alto Boa Vista - Recurso 15%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Indenizações e Restituições
Restituições
Outras Restituicoes
Receitas Diversas
Outras Receitas
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transf. dos Municípios
Transferências a Consórcios Públicos
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0201
0201
0201
0201

0201
0201
0201

0201
0201

0201

Títulos
7.9.9.0.00.00.00.00.00
7.9.9.0.99.00.00.00.00

Recurso

Receitas Diversas
Outras Receitas

0201
Totais Gerais :

830.256,00
680.256,00
29.245,92
91.508,16
29.245,92
600.000,00
600.000,00
360.000,00
120.000,00
120.000,00
1.884,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00
140,00
140,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Orçado
10.000,00
10.000,00
2.426.140,00

73.003,29
475.367,51
56.000,00
379.184,97
2.420,61
16.467,75
9.730,00
65.446,17
4.852,68
14.268,62
18.500,00
271.195,84
18.500,00
271.195,84
0,00
164.618,79
0,00
10.000,00
18.500,00
96.577,05
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrecadada
No Periodo
Até o Periodo
0,00
0,00
0,00
0,00
176.211,60
1.374.518,72

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

354.888,49
301.071,03
12.778,17
26.061,99
14.977,30
328.804,16
328.804,16
195.381,21
110.000,00
23.422,95
1.744,00
1.744,00
1.744,00
1.744,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Para (+)
0,00
0,00
8.121,39

Diferenças
Para (-)
10.000,00
10.000,00
1.059.742,67

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 18/08/2014
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor/presidente
FABIANA AGUIAR DA SILVA
CRC/MT: 010418/O-3
Publicado por:
Fabiana Aguiar da Silva
Código Identificador:B5528ED5

GABINETE DO PREFEITO
COMPARATIVO DA DESPESA 07_2014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Entidade : CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
Códigos
01
01.01.0
01.01.10
01.01.10.302
01.01.10.302.0001
10.302.0001.2.001
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00.00

Fonte de
Recursos

Especificações
CISA - CONS. INTER. SAUDE ARAGUAIA
Consorcio Intermunicipal de Saude do Araguaia
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CONSORCIO DE SAUDE
Manutencao e Encargos c/ o Consorcio Interm de Saude
Aplicações Diretas
Contratação P/ Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Material De Consumo
Passagens E Despesas Com Locomoção
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sentenças Judiciais
Despesas De Exercícios Anteriores
Aplicações Diretas
Obras E Instalações
Equipamentos E Material Permanente
Aplicação Direta
Principal Da Dívida Contratual Resgatado

Exercício de 2014
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0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
Total por Entidade :
Total Geral :

Orçados
2.426.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00
1.000.000,00
20.000,00
780.000,00
200.000,00
1.326.000,00
26.000,00
200.000,00
5.000,00
865.000,00
200.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
80.000,00
80.000,00
2.426.000,00
2.426.000,00

Créditos
Suplementados Anulados
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00 52.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 52.300,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
52.300,00 52.300,00
52.300,00 52.300,00

Despesa Empenhada
Total
No Periodo Até o Periodo
2.426.000,00 209.287,95
1.719.843,22
2.426.000,00 209.287,95
1.719.843,22
2.426.000,00 209.287,95
1.719.843,22
2.426.000,00 209.287,95
1.719.843,22
2.426.000,00 209.287,95
1.719.843,22
2.426.000,00 209.287,95
1.719.843,22
1.000.000,00 100.868,28
706.178,77
20.000,00
0,00
0,00
780.000,00
84.441,84
557.165,06
200.000,00
16.426,44
149.013,71
1.276.000,00 108.419,67
915.373,63
26.000,00
390,00
5.640,00
200.000,00
16.210,34
134.879,86
5.000,00
0,00
0,00
865.000,00
77.472,75
609.149,01
147.700,00
14.346,58
139.945,78
22.300,00
0,00
22.245,23
10.000,00
0,00
3.513,75
20.000,00
0,00
1.226,04
15.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.226,04
130.000,00
0,00
97.064,78
130.000,00
0,00
97.064,78
2.426.000,00 209.287,95
1.719.843,22
2.426.000,00 209.287,95
1.719.843,22

Saldos
706.156,78
706.156,78
706.156,78
706.156,78
706.156,78
706.156,78
293.821,23
20.000,00
222.834,94
50.986,29
360.626,37
20.360,00
65.120,14
5.000,00
255.850,99
7.754,22
54,77
6.486,25
18.773,96
15.000,00
3.773,96
32.935,22
32.935,22
706.156,78
706.156,78

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 18/08/2014
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