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Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Araputanga

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2007

DECRETO Nº 07/2007.

O Prefeito Municipal de Araputanga Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições.

Cria critério para contratação temporária por excepcional interesse público nos termos da Lei Municipal

nº 699/2006, para os cargos de Médicos para o PSF, Posto de Saúde Municipal e agentes de Inspeção

Sanitária Auxiliar; e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam criados os critérios para realização de processo seletivo simplificado no caso de

contratação de pessoal por tempo determinado.

§ 1º - A seleção de pessoal a ser contratado para atender a necessidade temporária de excepcional

interesse público, observará, seqüencialmente os seguintes critérios:

I – Escolaridade e experiências mínimas definidas no chamamento do processo seletivo, que são

requisitos obrigatórios.

II – maior experiência profissional para o cargo pretendido, em anos e meses, considerado mês cheio,

fração igual ou superior a 15 (quinze dias), tudo devidamente comprovado por meio de declaração fornecida

pelos órgãos competentes de qualquer esfera governamental.

III – a data de nascimento mais antiga.

§ 2º - Os critérios acima estão estabelecidos em ordem cronológica, e o cumprimento de um  elimina,

imediatamente, a necessidade de comprovação dos demais, sendo o candidato considerado, sumariamente apto

a função, ficando, contudo, sua contratação condicionada ao cumprimento das condições estabelecidas no § 4º .

§ 3º - Permanecendo os candidatos empatados  em todos os critérios,  a vaga será decidida por sorteio

em ato público para o qual todos os interessados serão convocados.

§ 4º - Sendo o candidato selecionado conforme critérios previstos no § 1º e seus incisos ou no previsto

no § 3º, deverá apresentar, obrigatoriamente, como condição para contratação os seguintes documentos,

conforme o caso:

a) carteira de identidade;

b) CPF;

c) título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição;

d) cartão de inscrição no PIS ou PASEP;

e) carteira profissional no caso de profissões regulamentadas;

f) atestado de exame físico e mental, elaborado pela Secretaria de Saúde do Município;

g) declaração de tempo de serviços;

I – A apresentação cartão de inscrição no PIS ou PASEP só será dispensada no caso de o candidato

ainda não ter sido cadastrado.

§ 5º - São documentos facultativos, conforme o caso:

a) certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos de idade,  ou dos maiores caso

sejam incapazes;

b) cartões de vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;

c) atestado que comprove a  freqüência a escola dos filhos com idade escolar.

I – Apresentada a certidão de nascimento de cada filho, os documentos das letras “b” e “c”, conforme

o caso, passam a ser obrigatórios.

II – No caso de filhos incapazes, caso seja alegada tal condição, será necessária a comprovação

através de atestado médico.

 § 5º - A não apresentação dos documentos enumerados no § 4º, letras “a” a “g” conforme a necessidade

implicará na desclassificação do candidato em favor do próximo classificado na ordem crescente, ressalvado

o disposto no inciso I do supracitado parágrafo.

§ 6º - Todos os documentos acima mencionados, segundo a necessidade, deverão ser apresentados

em forma de fotocópias acompanhados dos originais pra conferência.

§ 7º - No momento da sua candidatura a alguma função o interessado deverá preencher uma ficha de

solicitação de emprego que será anexada aos seus documentos, sendo que seus dados servirão de base

para sua seleção.

§ 8º - O preenchimento correto da ficha e a veracidade das informações serão de inteira responsabilidade

do interessado, ficando sujeito à desclassificação no caso de informações incompletas ou inverídicas.

§ 9º - Do ato que classificar ou desclassificar o candidato cabe recurso no prazo de um dia útil,

encaminhado a autoridade superior, por meio da que o praticou,  podendo esta rever sua decisão ou encaminhar

o recurso  à  autoridade superior para decisão final.

Art. 2º - A seleção de que trata este decreto será promovida exclusivamente pelo Departamento de Recursos

Humanos, mediante solicitação do órgão interessado e após aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º - A publicidade do processo seletivo, que deverá ser feita no em jornal local de boa circulação,

no Jornal Oficial AMM, no mural da Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde e  SIF – Serviço de Inspeção

Federal e  será de no máximo 02 ( dois) dias.

§ 1º –  O edital de chamamento deverá  conter, no mínimo, o nome do Município, o órgão interessado,

o setor responsável, o nome das vagas oferecidas e quantidades,  a jornada semanal, o vencimento mensal,

as experiências exigidas, o local onde o interessado poderá obter informações se inscrever, a data e prazo

da inscrição, os documentos exigidos.

§ 2º - O edital de chamamento para verificação do resultado final  deverá ser feito pelos mesmos meios

de comunicação utilizados para a divulgação do processo seletivo.

Art. 4º - As inscrições iniciarão no primeiro dia útil após a divulgação, ocorrendo no máximo em 02 dias.

Art. 5º - Feita a classificação nos termos deste decreto, o Departamento de Recursos Humanos,

emitirá lista com o resultado da seleção no máximo em 2 (dois) dias úteis após o termino das inscrições.

Parágrafo único – Publicado o resultado e encerrada a fase recursal a autoridade superior, com

poderes para determinar a abertura do processo seletivo, deverá homologá-lo, anulando-o, de ofício, no caso

de ilegalidade, podendo ainda revogá-lo no caso da existência de fato superveniente devidamente comprovado.

Art. 6º - A contratação poderá ser efetuada imediatamente após a Homologação do Processo Seletivo,

obedecendo, sempre e  em qualquer caso a ordem de classificação dos candidatos.

§ 1º - O candidato aprovado será regularmente convocado para a contratação, devendo obedecer ao

prazo estipulado pela Administração.

§ 2º - O candidato que não comparecer dentro do prazo estipulado para contratação, ou comparecer

sem os documentos obrigatórios, perderá a vaga para candidato classificado na seqüência, desde que este

cumpra os requisitos.

§ 3º - Não será contratado qualquer candidato, que, embora aprovado e munido de documentos, não

apresente condições físicas e mentais para desempenho satisfatório das funções do cargo.

Art. 7º – A ausência de processo seletivo não exime o Departamento de Recursos Humanos de manter

documentos coletivos e individuais nos quais embasou sua decisão de contratar, seguindo o seguinte rito:

I – justificativa da necessidade de contratação a ser feita pela autoridade responsável pelo órgão interessado;

II – publicação de edital de chamamento, que determinará prazo não superior a três dias para

apresentação dos interessados;

III – Inscrição dos candidatos, juntada de documentos pessoais e de comprovação de experiência

mínima exigida;

IV – Contratação pela ordem de comparecimento dos interessados, desde que preencham os requisitos mínimos.

Art. 8 – Nenhum processo seletivo ou contratação direta será deflagrado sem que haja dotação

orçamentária específica para suportar as despesas originadas.
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Art. 9 – Os contratados, salvo nos casos previstos em lei, não poderão:

I – acumular cargo, emprego ou função pública;

II – terem a vigência de seu contrato prorrogada;

Art. 10 – Nenhum contratado iniciará suas atividades sem ter assinado o contrato e tomado ciência de

suas obrigações e das condições da prestação dos serviços.

Art.11 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Araputanga – MT, 07 de fevereiro de 2007.

VANO JOSÉ BATISTA

Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2007

EDITAL 01/2007

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO VISANDO A

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

De ordem do Sr. VANO JOSÉ BATISTA, Prefeito Municipal de Araputanga - MT, em cumprimento aos

princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, com fulcro na Lei

Municipal nº 699/2006 de 18/10/2006, bem como da Lei Orgânica Municipal, referentes ao assunto, RESOLVE

divulgar e estabelecer normas para abertura das inscrições e a realização de processo seletivo, destinado

a selecionar candidatos para o ingresso como contratados por tempo determinado no quadro de pessoal da

Prefeitura Municipal de Araputanga Estado de Mato Grosso.

1- DOS CARGOS OFERECIDOS:

1.1- Do Quadro de Cargos Administrativos

Cód. Cargo        Escolaridade                       N.º   Venc              CargaHorária

Cargo      Requisitos Exigidos            de Vagas  .BaseR$                Semanal

01 Médico (PSF)     3º grau completo 02 8.562,68                   40

02 Médico Ortopedista     3º grau completo 01 8.562,68                   40

03 Médico Pediatra     3º grau completo 01 6.000,00                   20

04 Agente de inspeção     1º Grau completo 07 759,40                   40

     Sanitária

1.3 Para os cargos que exigirem Nível superior Completo, os devidos comprovantes de conclusão

deverão, obrigatoriamente, serem reconhecidos pelo MEC.

1.4 Para os cargos que exigirem o Registro nos seus devidos Conselhos, deverão estar em dia com

o pagamento de suas anuidades.

1.5 As vagas oferecidas no presente processo seletivo estão de acordo com as necessidades da

Prefeitura Municipal de Araputanga Estado de Mato Grosso, e compatíveis com os quadros de cargos.

2- DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA DO CARGO:

2.1.Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto

de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma

do disposto no art. 13 do Decreto n.º 70.436 de 18 de abril de 1972;

2.2.Ter no, ato da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

2.3.Prova de quitação ou inserção do serviço Militar (se o candidato for do sexo masculino);

2.4.Comprovar, por ocasião da posse, o nível de escolaridade e os requisitos específicos exigidos

para o cargo, conforme item 1 deste Edital ;

2.5.Título de eleitor e prova de estar em dias com as obrigações eleitorais;

2.6. Apresentar Declaração de Não Acúmulo de Cargos.

2.7. Apresentar Cadastro de Pessoa Física (CPF).

2.8. Apresentar comprovante de inscrição no PIS/PASEP.

3- DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:

3.1. Realização das Inscrições: 08 e 09 de fevereiro de 2007, DAS 08:00 ÀS 10:00 HS. E DAS 13:00

ÀS 16:00 HS.

3.2. Para os Cargos de Código 01, 02 e  03 as inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal

de Saúde, rua Artur Francisco Xavier, s/n, centro.

3.3. Para os Cargos de Código 04; as inscrições serão realizadas na SIF – Secretária de Inspeção

Federal, na rua Hamilton Simioni, Km 1,5.

3.8. A avaliação do processo Seletivo Será de acordo com o DECRETO 07/2007 de 05/02/2007.

3.9. Publicação do Resultado do Processo seletivo: será dia 12/02/2007.

4- DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

4.1. Não haverá pagamento de taxa de inscrição.

5- REQUISITOS PARA AS INSCRIÇÕES:

5.1. Dos Requisitos Básicos para Inscrição:

5.1.1. A inscrição do candidato somente será efetivada mediante:

5.1.1.1. O preenchimento e a assinatura da FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EMPREGO, sendo

presumido o conhecimento das condições do processo seletivo, conforme DECRETO 07/2007.

5.1.1.2. Apresentação e entrega, no ato da inscrição, cópia (frente e verso) de um documento de

identidade que contenha foto, e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), que serão anexados a ficha de

inscrição, não sendo aceito, documento via fax.

5.1.1.3. Para fins deste processo seletivo são considerados documentos de identidade: a) cédula de

identidade; b) carteira de trabalho e previdência social – CTPS; c) Carteira Nacional de Habilitação – CNH; c)

reservista ou documento equivalente; e, d) carteira profissional emitida por conselho de categorias profissionais.

5.2. A inscrição poderá ser feita pelo próprio candidato ou por representante legalmente habilitado para

esse fim, mediante a entrega de procuração específica do interessado, sem a necessidade de reconhecimento

de firma, sendo necessário anexar à ficha de inscrição cópia (frente e verso) do documento de identidade do

candidato. Nesta hipótese, o candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros do seu procurador.

5.2.1. Não será aceita procuração via fax e/ou via correio eletrônico.

5.3. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,

dispondo a Prefeitura Municipal de Araputanga – MT do direito de excluí-lo do processo seletivo se for

constatado posteriormente, que o mesmo usou de logro e/ou má fé.

6- DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO:

6.1. Compete ao candidato:

6.1.1 Acompanhar todas as publicações feitas no Jornal Oficial dos Municípios – AMM do Estado de

MT, no Mural da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Araputanga – MT, Secretaria

de Saúde e SIF – Serviço de Inspeção Federal.

6.1.2 Conferir, nas listas a serem divulgadas, os seguintes dados pessoais: nome, número do documento

de identidade, cargo ao qual se inscreveu. Caso haja inexatidão nas informações, o candidato deverá entrar

em contato com o Departamento que efetuou a inscrição para correção.

7. DAS MODALIDADES DE PROVAS

7.1. O Processo Seletivo Público, objeto deste Edital constituirá, de Avaliação conforme Decreto 07/2007.

8. DOS CRITÉRIOS:

8.1. Classificação Final: A classificação final dos candidatos será feita com base no Art. 1º, seus

parágrafos e incisos, do DECRETO 07/2007.

9. DOS RECURSOS

9.1. Qualquer recurso deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de Araputanga, no prazo

máximo de 1 (um) dia útil, após divulgação do resultado das respectivas etapas: mediante requerimento

dirigido ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Araputanga.

9.2. O parecer emitido pelo Departamento do RH, referente ao recurso interposto, deverá ser publicado

em prazo de até 01 (um) dia útil do recebimento do pedido do candidato.

9.3. Não serão aceitos os recursos interpostos fora do prazo aqui estabelecido, sendo considerada

para tanto, a data em que foi protocolado, bem como, àqueles que não estiverem fundamentados e sem os

dados necessários à identificação do candidato.

9.4. O recurso deverá ser encaminhado à Prefeitura Municipal de Araputanga, localizada à rua

Antenor Mamedes, 911, bairro centro – Araputanga – MT.

10. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

10.1.  Após a divulgação do resultado final, o processo seletivo será homologado pelo Prefeito

Municipal, mediante publicação no Jornal Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

11. DO CONTRATO E ENTRADA EM EXERCÍCIO

11.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo, segundo a necessidade, serão chamados pela ordem de

classificação para serem contratados por tempo determinado de acordo com o que dispuser a legislação municipal.

11.2. O candidato que não comparecer no prazo da convocação perderá o direito de contratação para

o próximo classificado.

11.3. Perderá ainda o direito de contratação o candidato que:

a) comparecer mas não demonstrar condição de assinatura imediata do contrato;

b) que não apresentar os documentos mínimos necessários;

c) que não preencher qualquer dos requisitos do cargo; e

d) que acumular cargo, emprego ou função pública, salvo se nos caso permitido por lei.

11.4. O candidato que assinar o contrato entrará imediatamente em exercício.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1. O prazo de validade do presente processo seletivo, será até 31/12/2007, vedada sua prorrogação.

12.2. Durante a vigência do processo seletivo na hipótese de abertura de novas vagas por vacância

ou necessidade da Prefeitura Municipal, serão aproveitados os candidatos aprovados, obedecida

rigorosamente à ordem de classificação e o quantitativo de vagas estabelecidas em lei;

12.3. A impugnação administrativa e/ou judicial a este edital, que ensejar a anulação de

qualquer um de seus itens, respeitada a sua abrangência, somente afetará os atos insuscetíveis

de aproveitamento, e em nada afetará o normal andamento dos demais atos.

12.4. O candidato será responsável pela exatidão e atualização de seus dados cadastrais, durante a

validade do processo seletivo, em especial o endereço residencial;

12.5.A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação,

ficando a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes e do

exclusivo interesse e conveniência da administração;
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12.6. A verificação, em qualquer época, de declaração ou de apresentação de documentos falsos ou

a prática de ato doloso pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela

decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos legais;

12.7. Não será efetivada a contratação do candidato aprovado quando, condenado em processo criminal com

sentença transitada em julgado, ou demitido do serviço público desse município, observado o prazo de prescrição;

12.8. A Prefeitura Municipal, fará divulgar, sempre que nescessário, editais complementares e / ou

avisos oficiais, referentes ao presente edital, sendo de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar

tais publicações;

12.9. Não haverá Segunda chamada para as provas, seja qual for o motivo alegado pelo candidato para

justificar eventual ausência;

12.10. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação

tácita das condições do processo seletivo, que se acham estabelecidas neste Edital;

VANO JOSÉ BATISTA

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

017/2007

O Sr. Vano Jose Batista, Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no exercício de

suas atribuições e de acordo com o Resultado Final do Concurso Público, CONVOCA os candidatos abaixo

relacionados à comparecerem na sede da Prefeitura  Municipal de Araputanga-MT, situado à Rua Antenor

Mamedes nº 911, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cumprindo-se no que couber os prazos previstos na Lei

Municipal 135/92, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do

cargo pleiteado, sob pena de ser considerado como desistente, perdendo a respectiva vaga:

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Clas. COD. NOME

05 1153 LINDOCREIA DOS SANTOS CAMARGO

Araputanga-MT 07 DE FEVEREIRO DE 2007

Vano Jose Batista                          Carmen Silvia P. Dias Sanaiotti

Prefeito Municipal                       Presidente Comissão Examinadora

Prefeitura Municipal de Campinápolis
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº. 003/2007

CARTA CONVITE Nº. 002/2007

A Prefeitura Municipal de Campinápolis – MT, através da Comissão Permanente de Licitação, nos

termos da Lei 8.666/93, torna Público a quem possa interessar que se sagrou vencedora da Licitação acima

citada, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para executar os serviços de planejamento,

operacionalização e execução de Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva

para de cargos públicos municipais, a empresa: Razão Social - ELIANDRO VAHL – ME, Nome Fantasia

ACTIVA., CNPJ Nº. 05.779.705/0001-72, estabelecida a Av. Coletora 3, Qd. 23, casa 02, Br. Santa Amália –

Cuiabá – MT., com proposta Global no valar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo a homologação se deu

no dia 06 de Fevereiro de 2007.

Campinápolis – MT, 07 de Fevereiro de 2007.

Ademar Lino de Oliveira

Presidente da CPL.

Prefeitura Municipal de Campo Verde

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

REF. PUBLICAÇÃO DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2007, SEGUNDA-FEIRA NO JORNAL OFICIAL

DOS MUNICÍPIOS – ANO II – N°. 183

Termo de convênio nº. 002/2007

Concedente: Município de Campo Verde, CNPJ 24.950.495/0001-88

Convenente: CENTRAVE – Central das Associações de Pequenos Produtores Rurais do Município

de Campo Verde, CNPJ nº. 06.320.650/0001-09

Objeto: Auxílio Financeiro para pagamento de Despesas Gerais decorrentes da manutenção da

CENTRAVE

Valor R$: 6.000,00 (Seis mil reais), a ser pago em 12 parcelas de R$ 500,00 (Quinhentos reais) cada.

Dotação: 07.001.20.692.0017.1.442.3.3.50.43.00.00

Data ass: 30.01.2007

Vigência: 31.12.2007

Assinam: Dimorvan Alencar Brescancim – Prefeito de Campo Verde e Mário Luis Pires de Souza –

Presidente da CENTRAVE.
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Prefeitura Municipal de Carlinda

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CARTA CONVITE

PROCESSO Nº 001/2007

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT, torna público aos

interessados que Conforme Edital de Licitação da Carta Convite nº 001/2007, decide pelo motivo de não

comparecimento de Licitantes interessados na Licitação sob a modalidade Carta Convite n.º 001/

2007 ocorrido no dia 24 de Janeiro de 2006, CANCELAR O CERTAME LICITATÓRIO citado acima.

Carlinda/MT, em 02 de fevereiro de 2007.

CRISTIANO BENSONE

Presidente da CPL

Publique-se

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO Nº 004/2006

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT, torna público aos

interessados que Conforme Edital de Licitação da Tomada de Preços nº 004/2006, exarado o prazo legal para as

licitantes apresentarem recursos quanto a inabilitação imposta pela Comissão e nenhuma apresentou o referido

no prazo exalado na Lei 8.666/93, a Comissão decide por CANCELAR A TOMADA DE PREÇO Nº 004/2006.

Carlinda /MT, em 24 de janeiro de 2007.

CRISTIANO BENSONE

Presidente da CPL

Publique-se

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
Retificação do aviso de licitação

Tomada De Preço Nº 03/2007

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, torna público

para conhecimento dos interessados que na TOMADA DE PREÇO Nº 03/2007, Retifica a data de abertura,

publicada no Diário Oficial do Estado, do dia 05 de fevereiro de 2007, página 42 e no jornal Diário Oficial dos

Municípios, do dia 06 de fevereiro de 2007, página 06.

Onde lê-se “15/02/2007”  leia-se “16/02/2007”.

Guarantã do Norte/MT, 08 de fevereiro de 2007.

NILVA ROMAN

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Prefeitura Municipal de Itaúba
PORTARIA
Nº. 002/2007

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JONAS FERREIRA DA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ITAÚBA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
CONFERIDAS POR LEI,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 209 da Constituição Estadual,

RESOLVE

Artigo 1º - Nos termos do artigo 209 da Constituição Estadual, ficam a partir da data, de 15 de Fevereiro
de 2007, à disposição de toda a comunidade, para análise, o Balanço Geral da Câmara Municipal de Itaúba,
Estado de Mato Grosso, relativo ao exercício financeiro de 2006.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Itaúba, Estado de Mato Grosso, em 06 de fevereiro de 2007.

JONAS FERREIRA DA SILVA
 Presidente

PUBLICA-SE
 REGISTRA-SE
CUMPRA-SE

PUBLICADO E AFIXADO NO MURAL DA CÂMARA MUNCIPAL NO PERÍODO DE 06/02/07 À 15/04/07.

Prefeitura Municipal de Juara

Portaria n.º 043, de 02 de Fevereiro de 2007

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar.

Oscar Martins Bezerra, Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas

atribuições legais ;

R E S O L V E:

Art. 1.º - Nomear os membros titulares e suplentes abaixo relacionados, para compor o Conselho

Municipal de Alimentação Escolar.

- Representante do Poder Executivo

Titular: Mauro Sérgio Ferreira

           CPF 581.046.311-87 902.984 SS/MT

Suplente: Keila Silva Rodrigues

CPF 976.709.361-34

- Representante do Poder Legislativo

Titular: Ver. Pedro Alcântara Mota

CPF  352.806.891-49

Suplente: Ver. João Batista Rissotti

CPF 502.816.581-53

- Representante dos Professores

Titular: Marcio Alves do nascimento

CPF  120.570.038-77

Suplente: Cláudio Rezer

CPF  806.781.571-20

Titular: Neuza Brizolla

CPF  544.432.880-15

Suplente: Vandelei Carvalho dos Santos

CPF  571.490.891-00

- Representante dos Pais de Alunos

Titular – José Batista de Oliveira

CPF  542.477.641-87

Suplente: Noemi Rodrigues da Cruz Aguiar

CPF 842.565.751-20

Titular: Doracy Carolino da Silva

CPF  855.863.408-44

Suplente: Marines da Silva Souza Alves

CPF  581.036.861-15

- Representante da Sociedade Civil

Titular: Carlos Alberto da Silva

CPF 173.207.399-68

Suplente: Claudemir Fernandes da Silva

CPF  534.969.901-63

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições

em contrário.

Gabinete do Prefeito, Municipal de Juara,

Estado de Mato Grosso,

em 02 de Fevereiro  de 2007

Oscar Martins Bezerra

Prefeito do Município

Cleirton Sinhorin

Secretária Municipal de Administração e Cidadania
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Prefeitura Municipal de Matupá
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Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes
EXTRATO DO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Nº 001/2007

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes (MT)

CONTRATADO: Dr. LUIS MARCELO IRIARTE RECK

OBJETO: Contratação de prestação de serviços Médicos em atendimento no Centro de Saúde, e

Hospital Municipal de Nova Bandeirantes-MT.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93, alterada  pela Lei nº 8.883/94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.10.302.0012.2.022.3390.36.00.00.00 (184)

VALOR: R$ 12.650,00

VIGÊNCIA: O presente contrato será vigente no prazo de 02/01/2007 até 31/01/2007.

EXTRATO DO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Nº 002/2007

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes (MT)

CONTRATADO: Dra. LUCIANA PELISSARI ARCOS

OBJETO: Contratação de prestação de serviços Médicos em atendimento no Centro de Saúde, e

Hospital Municipal de Nova Bandeirantes-MT.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93, alterada  pela Lei nº 8.883/94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.10.302.0012.2.022.3390.36.00.00.00 (184)

VALOR: R$ 12.650,00

VIGÊNCIA: O presente contrato será vigente no prazo de 02/01/2007 até 31/01/2007.

EXTRATO DO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Nº 004/2007

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes (MT)

CONTRATADO: Civitas – Consultores Associados S/C Ltda

OBJETO: Prestação de serviços de Consultoria e Execução de serviços jurídicos, compreendendo a

propositura de ações, propondo e/ou Defendendo o Município, perante a Comarca do Município e Tribunal

de Justiça do Estado de Mato Grosso, Tribunal de Contas do Estado, Justiça Federal, Tribunal Regional

Federal, Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, nos ramos do Direito Constitucional,

Administrativo, Tributário, Penal, Trabalhista, todos inerentes à área pública.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93, alterada  pela Lei nº 8.883/94

DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA: 02.01.04.122.0002.2.003.3390.39.00.00.00 (023)

VALOR: R$ 33.000,00

VIGÊNCIA: A vigência do contrato tem validade de 11 meses, a contar da data da assinatura do mesmo.

EXTRATO DO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Nº 003/2007

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes (MT)

CONTRATADO: Dr. ADRIANO CREMASCO SALVADOR

OBJETO: Contratação temporária para prestação de serviços Médicos em atendimento de 08 (oito)

horas diária no PSF II de Nova Bandeirantes/MT, e plantões no hospital municipal.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.10.302.0012.2.022.3390.36.00.00.00 (184)

VALOR: R$ 21.150,00

VIGÊNCIA: O presente contrato será vigente no prazo de 12/01/2007 até 28/02/2007.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2007

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes/MT., localizada

na Av. Comendador Luiz Meneghel, nº 62, Centro,  torna público que realizará, no dia 23 de Fevereiro de

2.007, às 08:00 horas, Tomada de Preço n.º 001/2007, objetivando a Prestação de Serviços de Transporte

de Alunos da zona rural, perfazendo 293 km por dia, num total de 6.446 Km por mês; Os veículos

transportarão os alunos das estradas alimentadoras e das escolas Santos Dumont, Sebastião

Moreira, Marco Azul, Santa Rita de Cássia e Terra Nossa para o Núcleo Escolar Tiradentes, no

Assentamento Paraíso do Norte, de conformidade com a Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993, com as

alterações resultantes da Lei n.º 8.883 de 08 de junho de 1.994.

A pasta contendo o Edital completo estará disponível a partir desta data no endereço acima mencionado

até o dia 20/02/2007, em  horário de expediente, podendo ser adquirido mediante o pagamento não reembolsável

de R$: 100,00 (Cem Reais), recolhidos aos cofres da Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes/MT.

Nova Bandeirantes, 06 de Fevereiro de 2007.

Lauro Josney Corrêa

Presidente

Comissão Permanente de Licitação
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Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

CANAÃ-PREVI – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DE NOVA CANAÃ DO NORTE-MT

E D I T A L  Nº  01/2007

O Canaã - Previ Fundo Municipal de Previdência Social de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato

Grosso, cumprindo os dispositivos legais estabelecidos pelo Artigo 37 da C.F, Artigo 209 da Constituição

do Estado de Mato  Grosso,   Artigo 89 e seus parágrafos da Lei Orgânica do Município de Nova Canaã

do  Norte/MT, e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000);  COMUNICA  que  as  CONTAS/

BALANÇO GERAL do Canaã - Previ, referente ao EXERCÍCIO DE 2006,  estarão à  disposição à partir do

dia 15/02/2007,  para exame e apreciação dos interessados,  na  Sede do Canaã - Previ , Prefeitura

Municipal e na Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte - MT,  nos  termos  da  legislação  vigente.

Nova Canaã do Norte-MT, em  07 de  Fevereiro de 2007

LUIZ FERNANDO DA SILVA FLAMINIO                              CRISTINA ALVES MARANI

Diretor Executivo                                                                      Secretária Executiva

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 14/2006 AO CONTRATO N.º 049/2006

PARTES INTERESSADAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - MT E A EMPRESA

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

OBJETO: ALTERAR A CLAUSULA TERCEIRA-DA VIGÊNCIA, QUE PASSA A TER A SEGUINTE

REDAÇÃO: A VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL SERÁ DE 21/092006 A 30/03/2007,

PODENDO SER PRORROGADA.

DATA: 29 DE DEZEMBRO DE 2006.

JOSE ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 15/2006 AO CONTRATO N.º 050/2006

PARTES INTERESSADAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - MT E A EMPRESA

DENTAL CENTRO OESTE LTDA

OBJETO: ALTERAR A CLAUSULA TERCEIRA-DA VIGÊNCIA, QUE PASSA A TER A SEGUINTE

REDAÇÃO: A VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL SERÁ DE 21/092006 A 30/03/2007,

PODENDO SER PRORROGADA.

DATA: 29 DE DEZEMBRO DE 2006.

JOSE ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 16/2006 AO CONTRATO N.º 051/2006

PARTES INTERESSADAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - MT E A EMPRESA

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.

OBJETO: ALTERAR A CLAUSULA TERCEIRA-DA VIGÊNCIA, QUE PASSA A TER A SEGUINTE

REDAÇÃO: A VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL SERÁ DE 21/092006 A 28/02/2007,

PODENDO SER PRORROGADA.

DATA: 29 DE DEZEMBRO DE 2006.

JOSE ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 17/2006 AO CONTRATO N.º 053/2006

PARTES INTERESSADAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA-MT E A EMPRESA

SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: ALTERAR A CLAUSULA TERCEIRA-DA VIGÊNCIA, QUE PASSA A TER A SEGUINTE

REDAÇÃO: A VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL SERÁ DE 21/092006 A 28/02/2007,

PODENDO SER PRORROGADA.

DATA: 29 DE DEZEMBRO DE 2006.

JOSE ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 /  FAX: (65)2123-1201 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br                                        e-mail: amm@amm.org.br

Página  9       JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS       Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2007



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 /  FAX: (65)2123-1201 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br                                        e-mail: amm@amm.org.br

Página 10       JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS      Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2007



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 /  FAX: (65)2123-1201 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br                                        e-mail: amm@amm.org.br

Página  11       JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS      Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2007
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2007

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte, Estado de Mato Grosso, através da Comissão

Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com a Lei n°

8666/93, realizar-se-á às 08:00 horas do dia 23/02/2007, na Sede da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

do Norte - MT., localizada à Rua Augusto de Souza, 171, a Licitação na Modalidade Tomada de Preços n.º

003/2007, objetivando a aquisição de combustível para atendimento das necessidades do Município, conforme

descrita nas condições do Edital n.º 003/2007, completo, contendo as bases da licitação e a disposição dos

interessados, na Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado.

JUNIOR PEREIRA NEVES

Prefeito Municipal

WANDERLEY VIEIRA

PRESIDENTE CPL

Prefeitura Municipal de Novo Mundo
DECRETO Nº 033 DE 03 DE JANEIRO DE 2007.

“Altera o valor da URFM criada pela Lei Municipal nº 003/97 de 13/01/97, e da outras providências”.

O Prefeito de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que o valor da URFM criada pela Lei Municipal nº 003/97 deve ser atualizada através

de ato do Poder Executivo;

Considerando que a última atualização foi feita pelo Decreto nº 022/2006, que corrigiu o valor para

R$ 2,4235 (dois reais e quarenta e dois centavos).

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o valor da URFM – Unidade de Referência Fiscal do Município de Novo Mundo,

de R$ 2,4235 (dois reais e quarenta e dois centavos), para R$ 2.5167 (dois reais e cinqüenta e um centavos),

conforme estabelece o Art. 2º da Lei nº 003/97.

Art. 2º O valor acrescido pelo artigo anterior corresponde à variação oficial da inflação detectado no

período de Janeiro de 2006 até Dezembro de 2006, segundo o IGPM – Índice Geral de Preço de Mercado.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de

01 de Janeiro de 2007, revogadas as disposições em contrario, em especial o Decreto nº 022 de 03/01/2006.

Gabinete do Prefeito, aos três dias do mês de Janeiro de dois mil e sete.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE:

NELSON BAUMGRATZ

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 156 DE 08 DE janeiro DE 2007.

 “Nomeia membros para compor a Comissão Permanente de Licitação e, da outras providências”.

O Prefeito Municipal de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,

RESOLVE

Art.1º - Constituir a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Novo Mundo,
ficando assim composta.

PRESIDENTE: ALCIELLY VITORINO DE CARLI
SECRETARIO: ROBERTA MEZALIRA VENTUROSO
MEMBRO: VILMAR BOSA
MEMBRO: MARCOS PEREIRA CUNHA

Único – A presente tem como objetivo a deliberação, julgamento a escolha da proposta mais vantajosa
para o Município nas Licitações, em todas as suas modalidades, de conformidade com a Lei nº 8.666/93.

Art.2º -  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário
em especial a portaria nº 099/06.

Gabinete do Prefeito, aos oito dias do mês de janeiro dois mil e sete.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

NELSON BAUMGRATZ
Prefeito Municipal

Registrado na secretaria geral
E publicado por afixação em lugar
De costume em data supra.
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Prefeitura Municipal de Paranaita

Edital de Tomada de Preços

Processo Licitatório 09/2007

Tomada de Preços 003/2007

Tipo: Menor Preço por Item

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paranaita MT, nomeada pelo Decreto

Municipal 141/2007, torna público que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços, do Tipo Menor

Preço Por Item, no dia 26/02/2007, às 09:00 (nove) horas da manha, na sala de licitação da Prefeitura Municipal

de Paranaita MT, cujo objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios para o preparo de Merenda Escolar para

os alunos da Rede Pública de Ensino, Material Didático, Material de Expediente, Material de Limpeza para uso

em diversos departamentos. Os interessados deverão retirar o edital completo na Prefeitura Municipal de

Paranaita MT, em horário de funcionamento normal das 07:00 às 13:00 pagando uma taxa não reembolsável de

R$ 50,00 (cinqüenta reais). Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (66) 3563-1103.

Paranaita MT, 08 de fevereiro de 2.007.

Elisa Glatz

Presidente da CPL

Pedro de Alcântara

Prefeito Municipal

Edital de Tomada de Preços

Processo Licitatório 10/2007

Tomada de Preços 004/2007

Tipo: Menor Preço Global

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paranaita MT, nomeada pelo Decreto Municipal

141/2007, torna público que fará realizar Licitação na modalidade Tomada de Preços, do Tipo Menor Preço Global,

no dia 26/02/2007, às 11:00 (onze) horas da manha, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Paranaita MT, cujo

objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da iluminação pública, com

fornecimento de material. Os interessados deverão retirar o edital completo na Prefeitura Municipal de Paranaita MT,

em horário de funcionamento normal das 07:00 às 13:00 pagando uma taxa não reembolsável de R$ 50,00 (cinqüenta

reais). Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (66) 3563-1103.

Paranaita MT, 08 de fevereiro de 2.007.

Elisa Glatz

Presidente da CPL

Pedro de Alcântara

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Querência

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2007.

MODALIDADE: Tomada de Preços n° 002/2007.

Tipo: Menor Preço Global

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Querência – MT

AUTORA: Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: contratação de empresa para executar a obra de ampliação da rede de abastecimento de

água no Município de Querência.

A presente Tomada de Preços é regida pelas normas contidas neste Edital e pela Lei n.°8.666/93 com

suas alterações posteriores.

Aplica-se também a Lei n° 8.666/93 aos casos omissos deste Edital.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Querência – MT torna público aos

interessados que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 002/2007, cuja abertura

ocorrerá às 09:00hs do dia 22/02/2007 na sede da Prefeitura Municipal.

1 – DO OBJETO

1.1 - contratação de empresa para executar a obra de ampliação da rede de abastecimento de água no

Município de Querência.

2 – DOS PRAZOS

2.1 – O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até cinco dias depois da notificação pelo

CONTRATANTE, ou da retirada do instrumento, sujeitando-se o infrator às sanções previstas na Lei n° 8.666/93.

2.2 – O prazo para execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da emissão

da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.

3 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

3.1 – À proponente vencedora serão aplicadas as seguintes sanções no caso de recusa da assinatura

do Contrato e pelo inadimplemento na entrega da obra CONTRATADA:

a) advertência;

b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra;

c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das

cláusulas do contrato e itens deste edital ou pela recusa da sua assinatura;

d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos

previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente

e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;

e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura

Municipal de Querência - MT, por prazo não superior a dois anos, no caso de recusa da assinatura do

contrato sem motivo justificável;

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual

ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

g) perda da garantia contratual, quando for o caso.

3.2 – A Administração poderá aplicar outras penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93, no caso da não

execução obra, ou de sua paralisação ou retardamento desmotivados, ou ainda pela execução imperfeita do

objeto contratado.

3.3 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contado

da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de Querência - MT, devidamente fundamentado.

4 – DO LOCAL ONDE PODERÁ SER OBTIDA A PASTA DO EDITAL

4.1 – Os interessados poderão retirar o Edital completo, na sede da Prefeitura Municipal, situada à

Av. Cuiabá, s/n, quadra 01, lote 09, Setor C, Querência – MT, CEP 78.643-000, mediante o prévio recolhimento

da importância de R$50,00 (cinqüenta reais) recolhido através de DAM (Documento de Arrecadação

Municipal), na Agencia do Sicredi, em Querência

  4.1.1 – A taxa se refere ao custo efetivo da reprodução gráfica do edital e às despesas com elaboração

de projetos básicos e publicidade.

4.2 – Maiores informações pelo telefone (066) 3529-1218

5 – DA DISPONIBILIDADE DO PROJETO BÁSICO E DO LOCAL ONDE PODE SER ADQUIRIDO

5.1 – A pasta contendo o Edital e as demais especificações da obra se encontram à disposição dos

interessados para exame e aquisição no endereço citado no item 4 acima.

6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS

DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

6.1 – Poderão participar da Tomada de Preços n° 002/2007 todas as empresas legalmente estabelecidas

no país, que estejam devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de Querência – MT ou que atenderem

os requisitos e as condições para cadastramento até setenta e duas horas antes da hora da abertura dos

envelopes, nos termos do § 2° do art. 22 da Lei n° 8.666/93.

6.1.1 – Para a emissão do Certificado de Registro Cadastral do proponente serão exigidos os seguintes

documentos, devidamente autenticados em cartório ou por membros da Comissão Permanente de Licitação,

se apresentados acompanhados do original até o prazo estabelecido no item 6.1:

6.1.1.1 – Contrato Social em vigor;

6.1.1.2 – Alvará de Funcionamento;

6.1.1.3 – Cartão do C.N.P.J (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

6.1.1.4 – Cartão de Inscrição Estadual;

6.1.1.5 – Certidão Negativa de Tributos Federal, Estadual e Municipal, incluindo a Dívida Ativa;

6.1.1.6 – Certificado de Regularidade do FGTS;

6.1.1.7 – Certidão Negativa de Débitos do INSS;

6.1.1.8 – Certidão Negativa de Falência e Concordata. A validade será de 30 dias a partir da emissão,

se na mesma não houver data de validade;

6.1.1.9 – Balanço Patrimonial registrado na Junta Comercial ou órgão competente, que comprove a

boa situação financeira da empresa, podendo ser substituído por declaração assinada pelo contador de que

a proponente é optante do SIMPLES;

6.1.1.10 – Registro na entidade profissional competente;

6.1.1.11 – Declaração do licitante de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da

Constituição Federal;

6.1.1.12 – Carta de apresentação da empresa;

6.1.1.13 – Cédula de Identidade e CPF do(s) sócio(s) ou do representante legal.

6.1.2 – O Certificado de Registro Cadastral poderá ser entregue fora do envelope de documentação

ou junto dos demais documentos.

6.2 – Não poderá participar da presente Tomada de Preços:

a) Empresa consorciada sob qualquer forma;

b) Empresa considerada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, Direta ou Indireta,

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

c) Empresa inadimplente ou que tiver contrato rescindido, ou ainda, suspensa de licitar/contratar com

a Prefeitura Municipal de Querência - MT, e/ou qualquer outro Órgão Federal, Estadual e Municipal de

qualquer Unidade de Federação.

6.3 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração poderá representar mais de uma empresa

junto à Prefeitura nesta Tomada de Preços, sob pena de exclusão das licitantes representadas.
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6.4 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.4.1 – Os documentos de habilitação e a proposta de preço exigidos neste Edital deverão ser apresentados

em envelopes distintos e lacrados, contendo as seguintes indicações no seu anverso:

A Prefeitura Municipal de Querência - MT

Av. Central, quadra 01, lote 09, Setor C

Tomada de Preços n° 002/2007

Envelope n° 001 - Documentos de Habilitação

Abertura: 22/02/2007 às 09:00hs.

A Prefeitura Municipal de Querência - MT

Av. Central, quadra 01, lote 09, Setor C

Tomada de Preços n° 002/2007

Envelope n° 002 - Proposta de Preços

Abertura: 22/02/2007 às 09:00hs.

6.4.2 – Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo

de cópia devidamente autenticados em Cartório ou publicados em órgão de imprensa oficial, ou ainda, por

membros da Comissão Permanente de Licitação, quando apresentados juntamente com o original.

6.4.3 – As Certidões extraídas da Internet, não necessitam ser autenticadas, mas terão sua autenticidade

conferida, no endereço constante no próprio documento.

6.4.4 - A inversão dos documentos no interior do envelope, ou a colocação da proposta de preço no

envelope de documentos de habilitação e vice-versa, acarretará a exclusão do licitante do certame.

6.5 – DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

6.5.1 - A proponente deverá apresentar para fins de habilitação no processo de licitação, além dos

apresentados para cadastramento, os seguintes documentos em uma única via contendo o seguinte:

6.5.1 – Habilitação Jurídica

6.5.1.1 – Caso o proponente compareça na abertura da licitação, deverá apresentar a respectiva

credencial, em mãos, fora do envelope de documentação.

6.5.1.1.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto à Comissão de Licitação e

Julgamento, por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste

procedimento licitatório, através de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma

reconhecida (conforme modelo no Anexo I) para que venha a responder por sua representada, devendo, ainda,

apresentar cópia do Contrato Social ou Estatuto da empresa que está representando e identificar-se exibindo

a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

6.5.1.1.2 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, e identificar-se exibindo a carteira

de identidade ou outro documento equivalente.

6.5.2 – Regularidade Fiscal:

6.5.2.1 – As certidões atualizadas, que no certificado cadastral, se encontram com data de validade vencida.

6.5.3 – Qualificação Econômico - Financeira

6.5.3.1 – Prova de possuir capital social integralizado igual ou superior a R$30.000,00 (trinta mil reais);

6.5.4 – Qualificação Técnica

6.5.4.1 – Declaração emitida pelo licitante de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento

de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, datada

de até três dias antes da data da abertura dos envelopes;

6.5.4.2 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação feita pela apresentação de dois atestados

emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado;

6.5.4.3 – Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para

a realização do objeto da licitação.

6.5.4.4 – Atestado, fornecido pelo engenheiro da prefeitura de que, o responsável pela empresa fez a

vistoria da obra a ser executada.

6.5.5 – Os documentos exigidos nos itens 6.1.1.1 a 6.1.1.13; poderão ser substituídos pelo Certificado

de Registro Cadastral emitido pela prefeitura municipal.

6.5.6 – todos os documentos deverão estar afixados, de forma seqüencial, de forma que não

seja alterada a ordem dos mesmos dentro da pasta.

6.6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.6.1 – A proposta de preço deverá ser apresentada em uma única via, devidamente rubricada em todas

as suas folhas e assinada na última, com valores expressos em real, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,

em impresso próprio da firma proponente, sendo colocada em envelope separado da documentação de habilitação

e entregue à Comissão Permanente de Licitação devidamente lacrado e rubricado em seu fecho, contendo

obrigatoriamente, ainda, o que segue:

6.6.1.1 – A validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura da licitação.

6.6.1.2 – O preço em moeda corrente do país;

6.6.1.3 – O prazo de execução e entrega da obra;

6.6.2 – O licitante deverá incluir nos preços todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,

impostos, frete, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e demais despesas pertinentes;

7 – DO CRITÉRIO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1 – No dia 22/02/2007, às 09:00hs na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Querência - MT,

na presença dos interessados e abertos ao público, serão iniciados os trabalhos de abertura da Tomada de

Preços n° 002/2007, com a leitura do seu objeto pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

7.2 – A Comissão Permanente de Licitação examinará em seguida a credencial de cada representante

legal das empresas proponentes presentes no ato, que deverá estar de posse de seus documentos pessoais.

7.3 – A Comissão Permanente de Licitação procederá ao recebimento dos envelopes, contendo a

Documentação de Habilitação (envelope n° 1) e Proposta de Preços (envelope n° 2).

7.4 – A seguir, será procedida a rubricação e abertura dos envelopes, efetuando-se em primeiro lugar

a abertura dos envelopes de n° 1, o de Documentos de Habilitação, que serão colocados à disposição dos

licitantes para conhecimento e rubrica e eventuais observações.

7.5 – Procedida a abertura destes envelopes o Presidente da Comissão Permanente de Licitação poderá

suspender a sessão para o julgamento da habilitação. Em caso de suspensão, informará aos licitantes a data

e hora que estará disponível a relação das empresas habilitadas e/ou inabilitadas, bem como, a data e hora para

abertura do envelope da Proposta de Preços, podendo de comum acordo com os presentes, abrir o envelope n°

2, na seqüência da sessão, no caso de não haver apresentação de recursos administrativos ou judiciais.

7.6 – Caso o resultado de habilitação das licitantes seja proferido na sessão de abertura e em havendo

plena e expressa concordância de todas as licitantes da decisão proferida, inclusive com desistência de

interposição de recursos, a qual será registrada em ata, a licitação terá prosseguimento com a abertura do

envelope n° 2, cujo conteúdo será rubricado pelos representantes das licitantes presentes e também pelos

membros da Comissão Permanente de Licitação, sendo esta sessão encerrada definitivamente, passando-se

para a análise das Propostas de Preços.

7.7 – Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação o Presidente da Comissão

Permanente de Licitação convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada ao mesmo e, não

havendo mais a apresentação de novos recursos, nesta mesma sessão serão abertos os envelopes de Proposta

de Preço das licitantes habilitadas, nos termos do art. 43, II, da Lei n. º 8.666/93.

7.8 – Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados

no item de Habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital.

7.9 – O envelope n° 2, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta de Preços do licitante

inabilitado, será devolvido ao seu representante ou enviado por via postal.

7.10 – Das reuniões serão lavradas atas circunstanciadas nas quais constarão todas as ocorrências

verificadas, devendo ser assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.

7.11 – DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.11.1 – Encerrada a fase de habilitação a Comissão Permanente de Licitação dará início à abertura

dos envelopes contendo a Proposta de Preços, devendo seu conteúdo ser rubricado por todos os representantes

das licitantes presentes e membros da Comissão Permanente de Licitação.

7.11.2 – A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender os trabalhos para, em sessão privativa,

analisar as Propostas de Preços apresentadas, desclassificando aquela que:

a) apresentar na planilha preços simbólicos, de valor zero ou incompatíveis com o objeto acrescidos

dos respectivos encargos;

b) apresentar preços ou quaisquer condições baseadas em cotações de outro licitante ou ainda

quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

c) apresentar proposta com preços abusivos ou excessivos em desacordo com os preços praticados

no mercado, superfaturados, ou manifestamente inexeqüíveis.

7.11.2.1 – Consideram-se preços abusivos, para efeito desta Licitação, aqueles superiores a 10% (dez

por cento) do valor estimado para o objeto do contrato.

7.11.3 – Os erros de soma e/ou multiplicação eventualmente configurados na Proposta de Preços das

licitantes serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, prevalecendo o preço unitário.

7.11.4 – A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar nomeação de Comissão Especial ou de

Consultoria Técnica para auxiliá-la na tomada de decisão.

7.11.5 – Observando o disposto neste item a Comissão Permanente de Licitação classificará a proposta

vencedora pelo critério de julgamento de Menor Preço Global, desde que atendidas as exigências do Edital e

comunicará formalmente a sua decisão às licitantes participantes do certame e encaminhará o processo posteriormente

à autoridade competente para a sua homologação e adjudicação de seu objeto ao legítimo vencedor do certame.

7.11.6 – Havendo empate entre duas ou mais propostas o critério para o desempate será feito exclusiva

e unicamente por sorteio, nos termos do artigo 45 da Lei n° 8.666/93.

7.12 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

7.12.1 – Após a publicação do resultado da licitação e, não havendo interposição de recursos nos

termos do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, decorridos cinco dias úteis, o objeto do certame será adjudicado à

empresa vencedora do certame.

7.12.1.1 – O prazo de cinco dias úteis para a homologação da licitação também poderá iniciar-se a

partir da lavratura da ata de encerramento da sessão de julgamento das propostas de preços, desde que

presentes no ato os prepostos das licitantes.

7.12.1.2 – O cumprimento do prazo recursal em todas as fases do processo poderá ser dispensado

desde que os proponentes se manifestem a respeito na ata ou em documento à parte.

8. DO LOCAL, HORÁRIO E CÓDIGO DE ACESSO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.

8.1 – O local e o horário para atendimento dos interessados são os mesmos citados no preâmbulo

deste Edital;

8.2 – O código de acesso dos meios de comunicação é o (0XX66) 3529-1218.

9 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL
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9.1 – Serão aceitas apenas as propostas que apresentarem preços até o limite máximo de estimado para

o objeto desta licitação conforme planilha de custos;

9.2 – No caso de apresentação de propostas com preços inexeqüíveis ou irrisórios será aplicado o

disposto nos § 1º e 2º do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93.

10 – DO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

10.1 – Os preços constantes do contrato não sofrerão reajustes.

11. DO LIMITE DE PAGAMENTO PARA INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

11.1 – Fica estabelecido o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor contratado para pagamento

a título de mobilização de equipamentos e instalação do canteiro de obras, pago separadamente das demais

parcelas à época da assinatura do contrato.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 – O pagamento será efetuado de acordo com o Cronograma Físico Financeiro da obra, depois da

realização das medições, que serão elaboradas conforme a sua execução, tomando-se como final do período

o último dia de cada mês ou de cada quinzena, ou ainda de acordo com a sistemática exigida pelo órgão

repassador dos recursos.

12.2 – As medições da obra executada serão procedidas por Engenheiro Civil designado como Fiscal

pela CONTRATANTE.

12.3 – A medição final bem como os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra será

elaborada por Comissão de Vistoria ou por servidor qualificado designado pela Administração Municipal para

tal finalidade quando concluída toda a obra.

12.4 – Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento da medição de cada parcela não

ocorrer dentro dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária diária

de 0,01% (um centésimo por cento) a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo pagamento,

limitada a 10% (dez por cento).

12.5 – O Cronograma de Desembolso máximo por período será executado de acordo com a

disponibilidade dos recursos financeiros.

12.6 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por

eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes.

13. DA GARANTIA

13.1 -  não será cobrada garantia para participação no certame.

13.2 – Garantia de Execução da Obra

13.2.1 – Não será cobrada garantia de execução da obra.

14 – DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI

14.1 – As impugnações ou dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverão ser solicitadas pelos

licitantes por escrito e dirigidos à Comissão Permanente de Licitação até dois dias úteis antes da abertura

desta Tomada de Preços.

14.1.1 – Apresentadas impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas ao interessado, no

prazo de dois dias úteis depois de protocoladas e será dado conhecimento às demais licitantes.

14.2 – O licitante, que discordar das decisões da Comissão Permanente de Licitação, no tocante à

habilitação ou julgamento de Proposta de Preços, terá o prazo de cinco dias úteis para interposição de

recurso, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, se presente no momento da abertura.

14.2.1 – Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que poderão impugná-lo no

prazo de cinco dias úteis.

14.2.2 – O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e entregue

mediante protocolo, durante o expediente normal, no setor, vedada a interposição de qualquer outra forma.

15. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA

15.1 – Concluída a obra, se estiver em perfeitas condições, atestada pela CONTRATANTE, será

recebida, por uma Comissão de Vistoria ou por servidor especialmente designado, que lavrará o “TERMO

DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO”, dentro de cinco dias da comunicação feita pela CONTRATADA.

15.1.1 – O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO somente será lavrado se todos os serviços da

obra estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado TERMO DE

NÃO RECEBIMENTO, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de

atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra.

15.2 – Decorridos quinze dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que corrigidos

eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

15.3 – O TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS será emitido após a

apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social e do

CRS do FGTS - Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.

15.3.1 – O prazo máximo para apresentação das certidões será de quinze dias da data da emissão do

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

15.4 – A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos contados a partir do recebimento da

obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada

na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua

o Código Civil Brasileiro.

15.5 – Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e DEFINITIVO não eximirão a CONTRATADA

das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor.

16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 – DA FONTE DE RECURSOS

16.1.1 – Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatório de Tomada de Preços n° 001/2007

correrão por conta de recursos próprios do Município e por recursos provenientes do Fundo Estadual da

Educação, os quais constam do orçamento financeiro do ano de 2007, conforme cronograma de desembolso,

sendo alocados na seguinte dotação orçamentária:

Órgão 05 –  .......................................................

Unidade 03 – .........................................................

Funcional Programática: ........ – .......................................................................

Elemento de despesa: – ............. - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 – ...................................................

16.2 – O licitante que praticar por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou atos ilegais

visando a frustrar os objetivos da licitação; retirar sua proposta após conhecer os preços das demais participantes, ou

ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal, em virtude de quaisquer outros

atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital e na Lei nº 8.666/93.

16.3 – Sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação

poderá inabilitar o licitante ou desclassificar a proposta, sem que isto gere direito indenizatório ou de

reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstâncias de desabone a idoneidade comercial ou afete

a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção do licitante.

16.4 – O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos,

pois a simples apresentação da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços subentende a

aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, bem como o conhecimento

integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer por menor.

16.5 – No caso de eventual divergência entre o Edital e seus anexos prevalecerão as disposições do primeiro.

16.6 – À CONTRATANTE se reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse

público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para

recebimento ou abertura da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços, caso seja necessária.

16.7 – A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos

apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos.

16.8 – É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou

informação que deveria constar originalmente a Documentação de Habilitação ou da Proposta de Preços.

16.9 – Quaisquer informações com relação a este Edital poderão ser obtidas diretamente no Órgão

de Licitação desta Prefeitura Municipal, no período das 07H30 às 11H30.

16.10 – É facultado à CONTRATANTE, quando o licitante adjudicatário não assinar o Contrato

respectivo, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para assinar o contrato nas mesmas

condições da primeira colocada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.

16.11 – Constituem anexos deste Edital os seguintes:

I – Minuta do contrato a ser firmado entre a CONTRATANTE e o licitante vencedor;

II – Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativo e Custos Unitários;

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Querência- MT, em 06 de fevereiro de 2007.

Roberto Adolfo Lorenz

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

TERMO DE CREDENCIAMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/MF

ENDEREÇO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)____________________, portador(a) da Cédula  de

Identidade n°___________e CPF n°______________ a participar da licitação na Modalidade de Tomada

de Preços nº 002/2007, instaurado pelo Município de Querência, na qualidade de representante legal,

outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, bem

como praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data:

............................................................

Assinatura do dirigente da empresa

.........................................................

Nome e qualificação do dirigente da empresa

Anexo II

MINUTA DE CONTRATO Nº ...../2007

CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ........... PARA EXECUTAR A OBRA DE AMPLIAÇÃO

DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA.
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O Município de Querência, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com

sede administrativa à Avenida Cuiabá, Quadra 01, lote 09 s/n°, Setor C, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J./

MF sob o n° 37.465.002/0001-66, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Fernando Gorgen,

brasileiro, casado, residente e domiciliado à rua A-14, quadra 18, lote 11, nesta cidade de Querência – MT,

portador da Cédula de Identidade n.º 4.550.326-7 SSP/PR e CPF n.º 605.473.759-72, doravante denominado

de CONTRATANTE, e a empresa ........................................., inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.º .....................,

e Inscrição Estadual sob n.º .........................., estabelecida a Rua ................., Bairro ................., ............. –

..................., representada neste ato por seu Diretor Sr. ..................., ..................., ......................, ..................,

portador do RG n.º ................ e do CPF n.º ....................., residente à Rua ............., n.º ............, ..................,

............, Bairro .......,  .......... – .................., doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o

presente contrato nos termos do Edital de Tomada de Preços nº 002/2007, mediante as cláusulas e condições

a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Este contrato tem por objeto a contratação de empresa para executar a obra de ampliação da rede

de abastecimento de água no Município de Querência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – O regime de execução da obra é o de empreitada por preço global, nos termos do artigo 6º, VIII,

“a” da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – Para a execução total da obra fica contratado o preço global de R$ .....................

(........................................) proposto pela CONTRATADA.

3.2 – O contrato deverá observar o equilíbrio financeiro nos parâmetros da proposta, conjugado na

composição de preços dos valores básicos de cada item durante toda sua vigência e execução.

3.3 – Os pagamentos serão efetuados de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, depois da

realização das medições que serão elaboradas conforme a execução da obra, de acordo com a sistemática

exigida pelo órgão repassador dos recursos.

3.3.1 – As medições da obra executada serão procedidas por Engenheiro Civil designado como Fiscal

pela CONTRATANTE.

3.4 – A medição final, bem como os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra será

elaborada por Comissão de Vistoria ou por servidor designado pela Administração Municipal para tal finalidade

quando concluída toda a obra.

3.5 – Se por motivo não imputável à CONTRATADA o pagamento da medição de cada parcela não

ocorrer dentro dos trinta dias de sua realização incidirá sobre o valor da mesma atualização monetária diária

de 0,01% (um centésimo por cento) a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo pagamento,

limitada a 10% (dez por cento).

3.6 – O Cronograma de Desembolso máximo por período será executado de acordo com a disponibilidade

dos recursos financeiros.

3.7 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por

eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes.

3.8 – Os preços do contrato não sofrerão reajuste durante a sua execução.

3.9 – A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar o

pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos;

a) execução defeituosa da obra;

b) existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

4.1 – A CONTRATADA observará o prazo de 6 (seis) meses corridos, contados da data do recebimento

da “ORDEM DE SERVIÇOS” para a execução da obra, promovendo, então, sua entrega em perfeitas condições

de imediato uso;

4.1.1 – As etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto estão demonstradas no Cronograma

Físico da obra.

4.2 – Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam

o normal andamento da obra decorrente de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, atestados

e reconhecidos pela CONTRATANTE.

4.3 – Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão encaminhados

por escrito um dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados por

escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos com justificação circunstanciada.

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação Orçamentária.

Órgão 05 – Secretaria da Educação e Desporto

Unidade  03 – Setor de Ensino Fundamental..

Funcional Programática: 1.065 – Ampliação da Praça de Alimentação na E. E. 19 de Dezembro.

Elemento de despesa: – 345 -  4.4.90.51.00.00.00.00.0080 – Obras e Instalações

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

6.1 – não será cobrada garantia de execução da obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

a) cumprir fielmente o presente contrato de modo que, no prazo estabelecido a execução da obra seja

entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso;

b) observar, na execução da obra mencionada as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de

segurança pública e as melhores normas técnicas específicas;

c) providenciar às suas expensas junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos

serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas exigidas

pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE;

d) realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação

fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de quitação.

e) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços públicos,

aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a

assinatura do “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA”.

f) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e

quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em repartições.

g) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma;

h) providenciar o registro da obra junto ao CREA/MT e entregar à CONTRATANTE a respectiva ART.

i) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra,

objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato,

observado o art. 65 da Lei nº 8.666/93.

j) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços,

acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da

CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão-de-obra.

l) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já executada.

7.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações

da CONTRATADA.

b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei.

c) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais deste instrumento.

d) fiscalizar a execução da obra por intermédio do seu Engenheiro responsável.

e) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, inclusive

no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato.

f) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do

recebimento das Notas Fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente atestadas por Engenheiro

responsável pela fiscalização.

g) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela inobservância de quaisquer

das cláusulas deste contrato.

h) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da obra, após a sua conclusão e

entrega final.

i) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela.

j) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público

respeitado os direitos da CONTRATADA.

k) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida lei.

l) realizar a retenção do percentual de 11% (onze por cento) a favor do INSS, nos termos do Art.-150,

§ 1º, inciso V da Instrução Normativa nº 03/2005 da SRP – Secretaria da Receita Previdenciária. (formula =

11% x 35% do valor da Nota Fiscal.)

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

8.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são:

a) advertência verbal ou escrita.

b) multas.

c) declaração de inidoneidade e,

d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, de 21/

06/93 e alterações posteriores.

8.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis,

quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.

8.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:

a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra.

b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato.

c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em

lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação

de ressarcir das perdas e danos que der causa.

d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura

Municipal de Querência – MT, por prazo não superior a dois anos.

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual

ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

f) perda da garantia contratual, quando for o caso.

8.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contados

da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.

8.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

8.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas

devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do último pagamento.

8.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de

caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.
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CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO

9.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, de pleno direito, independentemente

de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

a) a CONTRATADA não iniciar os trabalhos dentro de vinte dias contados da data do recebimento da “ORDEM

DE SERVIÇO” ou interrompê-los por mais de vinte dias consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.

b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente contrato, no todo

ou em parte.

c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos no

Cronograma Físico-Financeiro, aprovados pela CONTRATANTE.

d) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou

imperfeições das obras, dos serviços ou das instalações, ou com respeito a quaisquer dos materiais, dos

equipamentos e da mão-de-obra utilizados.

e) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas neste

Contrato ou dele decorrente;

g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei n.º8.666, de 21/06/93.

9.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93.

9.3 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de

débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas

neste Instrumento, as seguintes conseqüências:

a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na

execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da Lei n.º 8.666/93.

c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e

indenizações a ela devidas.

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

9.4. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da

Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO

10.1 – O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao Edital de Tomada de Preços nº

002/2007 e respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS

CASOS OMISSOS

11.1 – Aplica-se a Lei n.º 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos

seus casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E

QUALIFICAÇÃO

12.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

13.1 – A fiscalização da execução da obra será exercida por Engenheiro Civil credenciado,

independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento da obra que venha

a ser determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.

13.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade

da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

13.3 – Todas as ORDENS DE SERVIÇOS, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento

entre a Fiscalização e a CONTRATADA será feita por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em

consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.

13.4 – A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e não readmitir os empregados, contratados ou

prepostos que venham a criar embaraços à Fiscalização, bem como a remover quaisquer materiais ou

equipamentos que não estejam de acordo com as especificações aprovadas para a execução da obra.

13.5 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no

prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 – Concluída a obra, se estiver em perfeitas condições, atestada pela CONTRATANTE, será

recebida, por uma Comissão de Vistoria ou por servidor especialmente designado, que lavrará o “TERMO

DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO”, dentro de cinco dias da comunicação feita pela CONTRATADA.

14.1.1 – O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO somente será lavrado se todos os serviços da

obra estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado TERMO DE

NÃO RECEBIMENTO, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de

atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra.

14.2 – Decorridos quinze dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que corrigidos

eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

14.3 – A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento

da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente

comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados,

conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.

14.6 – Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e DEFINITIVO não eximirão a

CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de projetos ou especificações se houve

motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência.

15.2 – A CONTRATADA somente poderá sub-empreitar parte do objeto contratado com prévia

concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável perante a

CONTRATANTE pelas obras, serviços ou instalações executados pela sub-empreiteira e, ainda, pelas

conseqüências dos fatos e atos a ela imputáveis.

15.3 – As prorrogações de prazo de execução de etapas da obra serão processadas nos termos do

artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.

15.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima referida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Querência – MT, com recusa expressa de

qualquer outro por mais privilegiado que seja.

16.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam

o presente instrumento contratual, em quatro vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na

presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Querência – MT, .........de ............................. de 2006.          .

Fernando Gorgen

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

Sócio Diretor (proprietário)

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura:________________________

Assinatura:_____________________________

Nome:Roberto  A . Lorenz Nome: Cristiane T. Reidel

RG n.º 4.057.060-9 SSP-PR CPF: 003.291.140.85

CPF n.º : 588.882.419-49

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2007.

MODALIDADE: Tomada de Preços n° 003/2007.

Tipo: Menor Preço Global

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Querência – MT

AUTORA: Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: contratação de empresa para executar obras de implantação de esgotamento sanitário no

município de Querência - Mt

 .

A presente Tomada de Preços é regida pelas normas contidas neste Edital e pela Lei n.°8.666/93 com

suas alterações posteriores.

Aplica-se também a Lei n° 8.666/93 aos casos omissos deste Edital.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Querência – MT torna público aos

interessados que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 003/2007, cuja abertura

ocorrerá às 09:00hs do dia 23/02/2007 na sede da Prefeitura Municipal.

1 – DO OBJETO

1.1 - contratação de empresa para executar obras de implantação de esgotamento sanitário no município

de Querência - Mt .

2 – DOS PRAZOS

2.1 – O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até cinco dias depois da

notificação pelo CONTRATANTE, ou da retirada do instrumento, sujeitando-se o infrator às sanções previstas

na Lei n° 8.666/93.

2.2 – O prazo para execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da emissão

da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.

3 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

3.1 – À proponente vencedora serão aplicadas as seguintes sanções no caso de recusa da assinatura

do Contrato e pelo inadimplemento na entrega da obra CONTRATADA:
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a) advertência;

b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra;

c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das

cláusulas do contrato e itens deste edital ou pela recusa da sua assinatura;

d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos

previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente

e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;

e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura

Municipal de Querência - MT, por prazo não superior a dois anos, no caso de recusa da assinatura do contrato

sem motivo justificável;

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual

ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

g) perda da garantia contratual, quando for o caso.

3.2 – A Administração poderá aplicar outras penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93, no caso da não

execução obra, ou de sua paralisação ou retardamento desmotivados, ou ainda pela execução imperfeita do

objeto contratado.

3.3 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contado

da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de Querência - MT, devidamente fundamentado.

4 – DO LOCAL ONDE PODERÁ SER OBTIDA A PASTA DO EDITAL

4.1 – Os interessados poderão retirar o Edital completo, na sede da Prefeitura Municipal, situada à Av.

Cuiabá, s/n, quadra 01, lote 09, Setor C, Querência – MT, CEP 78.643-000, mediante o prévio recolhimento

da importância de R$50,00 (cinqüenta reais) recolhido através de DAM (Documento de Arrecadação

Municipal), na Agencia do Sicredi, em Querência

  4.1.1 – A taxa se refere ao custo efetivo da reprodução gráfica do edital e às despesas com elaboração

de projetos básicos e publicidade.

4.2 – Maiores informações pelo telefone (066) 3529-1218

5 – DA DISPONIBILIDADE DO PROJETO BÁSICO E DO LOCAL ONDE PODE SER ADQUIRIDO

5.1 – A pasta contendo o Edital e as demais especificações da obra se encontram à disposição dos

interessados para exame e aquisição no endereço citado no item 4 acima.

6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS

DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

6.1 – Poderão participar da Tomada de Preços n° 003/2007 todas as empresas legalmente estabelecidas

no país, que estejam devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de Querência – MT ou que atenderem

os requisitos e as condições para cadastramento até setenta e duas horas antes da hora da abertura dos

envelopes, nos termos do § 2° do art. 22 da Lei n° 8.666/93.

6.1.1 – Para a emissão do Certificado de Registro Cadastral do proponente serão exigidos os seguintes

documentos, devidamente autenticados em cartório ou por membros da Comissão Permanente de Licitação,

se apresentados acompanhados do original até o prazo estabelecido no item 6.1:

6.1.1.1 – Contrato Social em vigor;

6.1.1.2 – Alvará de Funcionamento;

6.1.1.3 – Cartão do C.N.P.J (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

6.1.1.4 – Cartão de Inscrição Estadual;

6.1.1.5 – Certidão Negativa de Tributos Federal, Estadual e Municipal, incluindo a Dívida Ativa;

6.1.1.6 – Certificado de Regularidade do FGTS;

6.1.1.7 – Certidão Negativa de Débitos do INSS;

6.1.1.8 – Certidão Negativa de Falência e Concordata. A validade será de 30 dias a partir da emissão,

se na mesma não houver data de validade;

6.1.1.9 – Balanço Patrimonial registrado na Junta Comercial ou órgão competente, que comprove a boa

situação financeira da empresa, podendo ser substituído por declaração assinada pelo contador de que a

proponente é optante do SIMPLES;

6.1.1.10 – Registro na entidade profissional competente;

6.1.1.11 – Declaração do licitante de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da

Constituição Federal;

6.1.1.12 – Carta de apresentação da empresa;

6.1.1.13 – Cédula de Identidade e CPF do(s) sócio(s) ou do representante legal.

6.1.2 – O Certificado de Registro Cadastral poderá ser entregue fora do envelope de documentação

ou junto dos demais documentos.

6.2 – Não poderá participar da presente Tomada de Preços:

a) Empresa consorciada sob qualquer forma;

b) Empresa considerada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, Direta ou Indireta,

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

c) Empresa inadimplente ou que tiver contrato rescindido, ou ainda, suspensa de licitar/contratar com

a Prefeitura Municipal de Querência - MT, e/ou qualquer outro Órgão Federal, Estadual e Municipal de

qualquer Unidade de Federação.

6.3 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração poderá representar mais de uma empresa

junto à Prefeitura nesta Tomada de Preços, sob pena de exclusão das licitantes representadas.

6.4 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.4.1 – Os documentos de habilitação e a proposta de preço exigidos neste Edital deverão ser apresentados

em envelopes distintos e lacrados, contendo as seguintes indicações no seu anverso:

A Prefeitura Municipal de Querência - MT

Av. Central, quadra 01, lote 09, Setor C

Tomada de Preços n° 003/2007

Envelope n° 001 - Documentos de Habilitação

Abertura: 23/02/2007 às 09:00hs.

A Prefeitura Municipal de Querência - MT

Av. Central, Quadra 01, lote 09, Setor C

Tomada de Preços n° 003/2007

Envelope n° 002 - Proposta de Preços

Abertura: 23/02/2007 às 09:00hs.

6.4.2 – Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo

de cópia devidamente autenticados em Cartório ou publicados em órgão de imprensa oficial, ou ainda, por

membros da Comissão Permanente de Licitação, quando apresentados juntamente com o original.

6.4.3 – As Certidões extraídas da Internet, não necessitam ser autenticadas, mas terão sua autenticidade

conferida, no endereço constante no próprio documento.

6.4.4 - A inversão dos documentos no interior do envelope, ou a colocação da proposta de preço no

envelope de documentos de habilitação e vice-versa, acarretará a exclusão do licitante do certame.

6.5 – DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

6.5.1 - A proponente deverá apresentar para fins de habilitação no processo de licitação, além dos

apresentados para cadastramento, os seguintes documentos em uma única via contendo o seguinte:

6.5.1 – Habilitação Jurídica

6.5.1.1 – Caso o proponente compareça na abertura da licitação, deverá apresentar a respectiva

credencial, em mãos, fora do envelope de documentação.

6.5.1.1.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto à Comissão de Licitação e

Julgamento, por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste

procedimento licitatório, através de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma

reconhecida (conforme modelo no Anexo I) para que venha a responder por sua representada, devendo, ainda,

apresentar cópia do Contrato Social ou Estatuto da empresa que está representando e identificar-se exibindo

a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

6.5.1.1.2 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, e identificar-se exibindo a carteira

de identidade ou outro documento equivalente.

6.5.2 – Regularidade Fiscal:

6.5.2.1 – As certidões atualizadas, que no certificado cadastral, se encontram com data de validade vencida.

6.5.3 – Qualificação Econômico - Financeira

6.5.3.1 – Prova de possuir capital social integralizado igual ou superior a R$30.000,00 (trinta mil reais);

6.5.4 – Qualificação Técnica

6.5.4.1 – Declaração emitida pelo licitante de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento

de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação,

datada de até três dias antes da data da abertura dos envelopes;

6.5.4.2 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação feita pela apresentação de dois atestados

emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado;

6.5.4.3 – Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para

a realização do objeto da licitação.

6.5.4.4 – Atestado, fornecido pelo engenheiro da prefeitura de que, o responsável pela empresa fez a

vistoria da obra a ser executada.

6.5.5 – Os documentos exigidos nos itens 6.1.1.1 a 6.1.1.13; poderão ser substituídos pelo Certificado

de Registro Cadastral emitido pela prefeitura municipal.

6.5.6 – todos os documentos deverão estar afixados, de forma seqüencial, de forma que não

seja alterada a ordem dos mesmos dentro da pasta.

6.6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.6.1 – A proposta de preço deverá ser apresentada em uma única via, devidamente rubricada em todas

as suas folhas e assinada na última, com valores expressos em real, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,

em impresso próprio da firma proponente, sendo colocada em envelope separado da documentação de habilitação

e entregue à Comissão Permanente de Licitação devidamente lacrado e rubricado em seu fecho, contendo

obrigatoriamente, ainda, o que segue:

6.6.1.1 – A validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura da licitação.

6.6.1.2 – O preço em moeda corrente do país;

6.6.1.3 – O prazo de execução e entrega da obra;

6.6.2 – O licitante deverá incluir nos preços todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,

impostos, frete, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e demais despesas pertinentes;

7 – DO CRITÉRIO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1 – No dia 23/02/2007, às 09:00hs na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Querência - MT,

na presença dos interessados e abertos ao público, serão iniciados os trabalhos de abertura da Tomada de

Preços n° 003/2007, com a leitura do seu objeto pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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7.2 – A Comissão Permanente de Licitação examinará em seguida a credencial de cada representante

legal das empresas proponentes presentes no ato, que deverá estar de posse de seus documentos pessoais.

7.3 – A Comissão Permanente de Licitação procederá ao recebimento dos envelopes, contendo a

Documentação de Habilitação (envelope n° 1) e Proposta de Preços (envelope n° 2).

7.4 – A seguir, será procedida a rubricação e abertura dos envelopes, efetuando-se em primeiro lugar

a abertura dos envelopes de n° 1, o de Documentos de Habilitação, que serão colocados à disposição dos

licitantes para conhecimento e rubrica e eventuais observações.

7.5 – Procedida a abertura destes envelopes o Presidente da Comissão Permanente de Licitação poderá

suspender a sessão para o julgamento da habilitação. Em caso de suspensão, informará aos licitantes a data

e hora que estará disponível a relação das empresas habilitadas e/ou inabilitadas, bem como, a data e hora para

abertura do envelope da Proposta de Preços, podendo de comum acordo com os presentes, abrir o envelope n°

2, na seqüência da sessão, no caso de não haver apresentação de recursos administrativos ou judiciais.

7.6 – Caso o resultado de habilitação das licitantes seja proferido na sessão de abertura e em havendo

plena e expressa concordância de todas as licitantes da decisão proferida, inclusive com desistência de

interposição de recursos, a qual será registrada em ata, a licitação terá prosseguimento com a abertura do

envelope n° 2, cujo conteúdo será rubricado pelos representantes das licitantes presentes e também pelos

membros da Comissão Permanente de Licitação, sendo esta sessão encerrada definitivamente, passando-

se para a análise das Propostas de Preços.

7.7 – Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação o Presidente da Comissão

Permanente de Licitação convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada ao mesmo e, não

havendo mais a apresentação de novos recursos, nesta mesma sessão serão abertos os envelopes de Proposta

de Preço das licitantes habilitadas, nos termos do art. 43, II, da Lei n. º 8.666/93.

7.8 – Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados

no item de Habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital.

7.9 – O envelope n° 2, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta de Preços do licitante

inabilitado, será devolvido ao seu representante ou enviado por via postal.

7.10 – Das reuniões serão lavradas atas circunstanciadas nas quais constarão todas as ocorrências

verificadas, devendo ser assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.

7.11 – DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.11.1 – Encerrada a fase de habilitação a Comissão Permanente de Licitação dará início à abertura

dos envelopes contendo a Proposta de Preços, devendo seu conteúdo ser rubricado por todos os representantes

das licitantes presentes e membros da Comissão Permanente de Licitação.

7.11.2 – A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender os trabalhos para, em sessão privativa,

analisar as Propostas de Preços apresentadas, desclassificando aquela que:

a) apresentar na planilha preços simbólicos, de valor zero ou incompatíveis com o objeto acrescidos

dos respectivos encargos;

b) apresentar preços ou quaisquer condições baseadas em cotações de outro licitante ou ainda

quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

c) apresentar proposta com preços abusivos ou excessivos em desacordo com os preços praticados

no mercado, superfaturados, ou manifestamente inexeqüíveis.

7.11.2.1 – Consideram-se preços abusivos, para efeito desta Licitação, aqueles superiores a 10% (dez

por cento) do valor estimado para o objeto do contrato.

7.11.3 – Os erros de soma e/ou multiplicação eventualmente configurados na Proposta de Preços das

licitantes serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, prevalecendo o preço unitário.

7.11.4 – A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar nomeação de Comissão Especial ou de

Consultoria Técnica para auxiliá-la na tomada de decisão.

7.11.5 – Observando o disposto neste item a Comissão Permanente de Licitação classificará a proposta

vencedora pelo critério de julgamento de Menor Preço Global, desde que atendidas as exigências do Edital

e comunicará formalmente a sua decisão às licitantes participantes do certame e encaminhará o processo

posteriormente à autoridade competente para a sua homologação e adjudicação de seu objeto ao legítimo

vencedor do certame.

7.11.6 – Havendo empate entre duas ou mais propostas o critério para o desempate será feito exclusiva

e unicamente por sorteio, nos termos do artigo 45 da Lei n° 8.666/93.

7.12 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

7.12.1 – Após a publicação do resultado da licitação e, não havendo interposição de recursos nos

termos do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, decorridos cinco dias úteis, o objeto do certame será adjudicado à

empresa vencedora do certame.

7.12.1.1 – O prazo de cinco dias úteis para a homologação da licitação também poderá iniciar-se a

partir da lavratura da ata de encerramento da sessão de julgamento das propostas de preços, desde que

presentes no ato os prepostos das licitantes.

7.12.1.2 – O cumprimento do prazo recursal em todas as fases do processo poderá ser dispensado

desde que os proponentes se manifestem a respeito na ata ou em documento à parte.

8. DO LOCAL, HORÁRIO E CÓDIGO DE ACESSO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.

8.1 – O local e o horário para atendimento dos interessados são os mesmos citados no preâmbulo deste Edital;

8.2 – O código de acesso dos meios de comunicação é o (0XX66) 3529-1218.

9 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL

9.1 – Serão aceitas apenas as propostas que apresentarem preços até o limite máximo de estimado

para o objeto desta licitação conforme planilha de custos;

9.2 – No caso de apresentação de propostas com preços inexeqüíveis ou irrisórios será aplicado o

disposto nos § 1º e 2º do artigo 48 da Lei n.º 8.666/93.

10 – DO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

10.1 – Os preços constantes do contrato não sofrerão reajustes.

11. DO LIMITE DE PAGAMENTO PARA INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

11.1 – Fica estabelecido o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor contratado para pagamento

a título de mobilização de equipamentos e instalação do canteiro de obras, pago separadamente das demais

parcelas à época da assinatura do contrato.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 – O pagamento será efetuado de acordo com o Cronograma Físico Financeiro da obra, depois

da realização das medições, que serão elaboradas conforme a sua execução, tomando-se como final do

período o último dia de cada mês ou de cada quinzena, ou ainda de acordo com a sistemática exigida pelo

órgão repassador dos recursos.

12.2 – As medições da obra executada serão procedidas por Engenheiro Civil designado como Fiscal

pela CONTRATANTE.

12.3 – A medição final bem como os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra será

elaborada por Comissão de Vistoria ou por servidor qualificado designado pela Administração Municipal

para tal finalidade quando concluída toda a obra.

12.4 – Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento da medição de cada parcela não

ocorrer dentro dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária

diária de 0,01% (um centésimo por cento) a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo

pagamento, limitada a 10% (dez por cento).

12.5 – O Cronograma de Desembolso máximo por período será executado de acordo com a

disponibilidade dos recursos financeiros.

12.6 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por

eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes.

13. DA GARANTIA

13.1 -  não será cobrada garantia para participação no certame.

13.2 – Garantia de Execução da Obra

13.2.1 – Não será cobrada garantia de execução da obra.

14 – DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI

14.1 – As impugnações ou dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverão ser solicitadas pelos

licitantes por escrito e dirigidos à Comissão Permanente de Licitação até dois dias úteis antes da abertura

desta Tomada de Preços.

14.1.1 – Apresentadas impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas ao interessado, no

prazo de dois dias úteis depois de protocoladas e será dado conhecimento às demais licitantes.

14.2 – O licitante, que discordar das decisões da Comissão Permanente de Licitação, no tocante à

habilitação ou julgamento de Proposta de Preços, terá o prazo de cinco dias úteis para interposição de

recurso, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, se presente no momento da abertura.

14.2.1 – Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que poderão impugná-lo no

prazo de cinco dias úteis.

14.2.2 – O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e entregue

mediante protocolo, durante o expediente normal, no setor, vedada a interposição de qualquer outra forma.

15. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA

15.1 – Concluída a obra, se estiver em perfeitas condições, atestada pela CONTRATANTE, será

recebida, por uma Comissão de Vistoria ou por servidor especialmente designado, que lavrará o “TERMO

DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO”, dentro de cinco dias da comunicação feita pela CONTRATADA.

15.1.1 – O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO somente será lavrado se todos os serviços

da obra estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado TERMO

DE NÃO RECEBIMENTO, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de

atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra.

15.2 – Decorridos quinze dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que corrigidos

eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

15.3 – O TERMO DE ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS será emitido após

a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

e do CRS do FGTS - Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.

15.3.1 – O prazo máximo para apresentação das certidões será de quinze dias da data da emissão do

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

15.4 – A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos contados a partir do recebimento

da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica devidamente

comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados,

conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.

15.5 – Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e DEFINITIVO não eximirão a CONTRATADA

das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor.

16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 – DA FONTE DE RECURSOS

16.1.1 – Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatório de Tomada de Preços n° 001/2007

correrão por conta de recursos próprios do Município e por recursos provenientes do Fundo Estadual da
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Educação, os quais constam do orçamento financeiro do ano de 2007, conforme cronograma de desembolso,

sendo alocados na seguinte dotação orçamentária:

Órgão 05 –  .......................................................

Unidade 03 – .........................................................

Funcional Programática: ........ – .......................................................................

Elemento de despesa: – ............. - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 – ...................................................

16.2 – O licitante que praticar por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou

atos ilegais visando a frustrar os objetivos da licitação; retirar sua proposta após conhecer os preços das

demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal,

em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital

e na Lei nº 8.666/93.

16.3 – Sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação

poderá inabilitar o licitante ou desclassificar a proposta, sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso,

caso tome conhecimento de fato ou circunstâncias de desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade

financeira, técnica, jurídica ou de produção do licitante.

16.4 – O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois

a simples apresentação da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços subentende a aceitação

incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, bem como o conhecimento integral do

objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer por menor.

16.5 – No caso de eventual divergência entre o Edital e seus anexos prevalecerão as disposições do primeiro.

16.6 – À CONTRATANTE se reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse

público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento

ou abertura da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços, caso seja necessária.

16.7 – A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos

apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos.

16.8 – É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou

informação que deveria constar originalmente a Documentação de Habilitação ou da Proposta de Preços.

16.9 – Quaisquer informações com relação a este Edital poderão ser obtidas diretamente no Órgão de

Licitação desta Prefeitura Municipal, no período das 07H30 às 11H30.

16.10 – É facultado à CONTRATANTE, quando o licitante adjudicatário não assinar o Contrato respectivo,

convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para assinar o contrato nas mesmas condições da

primeira colocada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.

16.11 – Constituem anexos deste Edital os seguintes:

I – Minuta do contrato a ser firmado entre a CONTRATANTE e o licitante vencedor;

II – Orçamento Estimado em Planilha de Quantitativo e Custos Unitários;

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Querência- MT, em 06 de fevereiro de 2007.

Roberto Adolfo Lorenz

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

TERMO DE CREDENCIAMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/MF

ENDEREÇO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)____________________, portador(a) da Cédula  de

Identidade n°___________e CPF n°______________ a participar da licitação na Modalidade de Tomada de

Preços nº 003/2007, instaurado pelo Município de Querência, na qualidade de representante legal, outorgando-

lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, bem como praticar

todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data:

............................................................

Assinatura do dirigente da empresa

.........................................................

Nome e qualificação do dirigente da empresa

Anexo II

MINUTA DE CONTRATO Nº ...../2007

CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ........... PARA EXECUTAR OBRAS DE IMPLANTAÇÃO

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - Mt.

O Município de Querência, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com

sede administrativa à Avenida Cuiabá, Quadra 01, lote 09 s/n°, Setor C, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J./MF

sob o n° 37.465.002/0001-66, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Fernando Gorgen,

brasileiro, casado, residente e domiciliado à rua A-14, quadra 18, lote 11, nesta cidade de Querência – MT,

portador da Cédula de Identidade n.º 4.550.326-7 SSP/PR e CPF n.º 605.473.759-72, doravante denominado

de CONTRATANTE, e a empresa ........................................., inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.º .....................,

e Inscrição Estadual sob n.º .........................., estabelecida a Rua ................., Bairro ................., ............. –

..................., representada neste ato por seu Diretor Sr. ..................., ..................., ......................, ..................,

portador do RG n.º ................ e do CPF n.º ....................., residente à Rua ............., n.º ............, ..................,

............, Bairro .......,  .......... – .................., doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o

presente contrato nos termos do Edital de Tomada de Preços nº 002/2007, mediante as cláusulas e condições

a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Este contrato tem por objeto a contratação de empresa para executar obras de implantação de

esgotamento sanitário no município de Querência - Mt

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – O regime de execução da obra é o de empreitada por preço global, nos termos do artigo 6º, VIII,

“a” da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – Para a execução total da obra fica contratado o preço global de R$ .....................

(........................................) proposto pela CONTRATADA.

3.2 – O contrato deverá observar o equilíbrio financeiro nos parâmetros da proposta, conjugado na

composição de preços dos valores básicos de cada item durante toda sua vigência e execução.

3.3 – Os pagamentos serão efetuados de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, depois da

realização das medições que serão elaboradas conforme a execução da obra, de acordo com a sistemática

exigida pelo órgão repassador dos recursos.

3.3.1 – As medições da obra executada serão procedidas por Engenheiro Civil designado como Fiscal

pela CONTRATANTE.

3.4 – A medição final, bem como os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra será

elaborada por Comissão de Vistoria ou por servidor designado pela Administração Municipal para tal finalidade

quando concluída toda a obra.

3.5 – Se por motivo não imputável à CONTRATADA o pagamento da medição de cada parcela não

ocorrer dentro dos trinta dias de sua realização incidirá sobre o valor da mesma atualização monetária diária

de 0,01% (um centésimo por cento) a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo pagamento,

limitada a 10% (dez por cento).

3.6 – O Cronograma de Desembolso máximo por período será executado de acordo com a disponibilidade

dos recursos financeiros.

3.7 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por

eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes.

3.8 – Os preços do contrato não sofrerão reajuste durante a sua execução.

3.9 – A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar o

pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos;

a) execução defeituosa da obra;

b) existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

4.1 – A CONTRATADA observará o prazo de 6 (seis) meses corridos, contados da data do recebimento

da “ORDEM DE SERVIÇOS” para a execução da obra, promovendo, então, sua entrega em perfeitas condições

de imediato uso;

4.1.1 – As etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto estão demonstradas no Cronograma

Físico da obra.

4.2 – Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam

o normal andamento da obra decorrente de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, atestados e

reconhecidos pela CONTRATANTE.

4.3 – Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão encaminhados

por escrito um dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados por

escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos com justificação circunstanciada.

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação Orçamentária.

Órgão 05 – Secretaria da Educação e Desporto

Unidade  03 – Setor de Ensino Fundamental..

Funcional Programática: 1.065 – Ampliação da Praça de Alimentação na E. E. 19 de Dezembro.

Elemento de despesa: – 345 -  4.4.90.51.00.00.00.00.0080 – Obras e Instalações

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

6.1 – não será cobrada garantia de execução da obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

a) cumprir fielmente o presente contrato de modo que, no prazo estabelecido a execução da obra seja

entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso;

b) observar, na execução da obra mencionada as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de

segurança pública e as melhores normas técnicas específicas;
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c) providenciar às suas expensas junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos

serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas exigidas

pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE;

d) realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação

fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de quitação.

e) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços públicos,

aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a

assinatura do “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA”.

f) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e

quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em repartições.

g) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma;

h) providenciar o registro da obra junto ao CREA/MT e entregar à CONTRATANTE a respectiva ART.

i) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra,

objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato,

observado o art. 65 da Lei nº 8.666/93.

j) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços,

acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da

CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão-de-obra.

l) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já executada.

7.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações

da CONTRATADA.

b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei.

c) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais deste instrumento.

d) fiscalizar a execução da obra por intermédio do seu Engenheiro responsável.

e) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, inclusive

no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato.

f) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do

recebimento das Notas Fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente atestadas por Engenheiro

responsável pela fiscalização.

g) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela inobservância de quaisquer

das cláusulas deste contrato.

h) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da obra, após a sua conclusão e

entrega final.

i) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela.

j) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público

respeitado os direitos da CONTRATADA.

k) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida lei.

l) realizar a retenção do percentual de 11% (onze por cento) a favor do INSS, nos termos do Art.-150,

§ 1º, inciso V da Instrução Normativa nº 03/2005 da SRP – Secretaria da Receita Previdenciária. (formula =

11% x 35% do valor da Nota Fiscal.)

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

8.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são:

a) advertência verbal ou escrita.

b) multas.

c) declaração de inidoneidade e,

d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, de 21/

06/93 e alterações posteriores.

8.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis,

quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.

8.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:

a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra.

b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato.

c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em

lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação

de ressarcir das perdas e danos que der causa.

d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura

Municipal de Querência – MT, por prazo não superior a dois anos.

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual

ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

f) perda da garantia contratual, quando for o caso.

8.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contados

da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.

8.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

8.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas

devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do último pagamento.

8.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de

caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO

9.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, de pleno direito, independentemente

de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

a) a CONTRATADA não iniciar os trabalhos dentro de vinte dias contados da data do recebimento da

“ORDEM DE SERVIÇO” ou interrompê-los por mais de vinte dias consecutivos, sem justificativa aceita pela

CONTRATANTE.

b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente contrato, no todo

ou em parte.

c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos no

Cronograma Físico-Financeiro, aprovados pela CONTRATANTE.

d) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou

imperfeições das obras, dos serviços ou das instalações, ou com respeito a quaisquer dos materiais, dos

equipamentos e da mão-de-obra utilizados.

e) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas neste

Contrato ou dele decorrente;

g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei n.º8.666, de 21/06/93.

9.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93.

9.3 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de

débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas

neste Instrumento, as seguintes conseqüências:

a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na

execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da Lei n.º 8.666/93.

c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas

e indenizações a ela devidas.

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

9.4. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da

Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO

10.1 – O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao Edital de Tomada de Preços nº

003/2007 e respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS

OMISSOS

11.1 – Aplica-se a Lei n.º 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos

seus casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

12.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

13.1 – A fiscalização da execução da obra será exercida por Engenheiro Civil credenciado,

independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento da obra que venha

a ser determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.

13.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica

co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

13.3 – Todas as ORDENS DE SERVIÇOS, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento

entre a Fiscalização e a CONTRATADA será feita por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em

consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.

13.4 – A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e não readmitir os empregados, contratados ou

prepostos que venham a criar embaraços à Fiscalização, bem como a remover quaisquer materiais ou

equipamentos que não estejam de acordo com as especificações aprovadas para a execução da obra.

13.5 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no

prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 – Concluída a obra, se estiver em perfeitas condições, atestada pela CONTRATANTE, será

recebida, por uma Comissão de Vistoria ou por servidor especialmente designado, que lavrará o “TERMO

DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO”, dentro de cinco dias da comunicação feita pela CONTRATADA.

14.1.1 – O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO somente será lavrado se todos os serviços

da obra estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrário, será lavrado TERMO

DE NÃO RECEBIMENTO, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de

atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra.

14.2 – Decorridos quinze dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, desde que corrigidos

eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual.

14.3 – A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento

da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente

comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados,

conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.
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14.6 – Os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e DEFINITIVO não eximirão a CONTRATADA

das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de projetos ou especificações se houve

motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência.

15.2 – A CONTRATADA somente poderá sub-empreitar parte do objeto contratado com prévia

concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável perante a CONTRATANTE

pelas obras, serviços ou instalações executados pela sub-empreiteira e, ainda, pelas conseqüências dos

fatos e atos a ela imputáveis.

15.3 – As prorrogações de prazo de execução de etapas da obra serão processadas nos termos do

artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.

15.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima referida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Querência – MT, com recusa expressa de

qualquer outro por mais privilegiado que seja.

16.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam

o presente instrumento contratual, em quatro vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na

presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Querência – MT, .........de ............................. de 2006.          .

Fernando Gorgen

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

Sócio Diretor (proprietário)

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura:________________________

Assinatura:_____________________________

Nome:Roberto  A . Lorenz Nome: Cristiane T. Reidel

RG n.º 4.057.060-9 SSP-PR CPF: 003.291.140.85

CPF n.º : 588.882.419-49

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2007

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 02/2007

DATA: 06/02/2007

OBJETO: Aquisição de material de construção para reforma geral da parte física da escola e adequação

PNEE da Escola Estadual Querência, através do termo de convênio 150/2006, celebrado entre a Secretaria de

Estado da Educação e o Município de Querência com interveniência da Secretaria de Estado da Infra-estrutura.

1. LICITAÇÃO:

O Município de Querência – Mt, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob nº 37.465.002/

0001-66, com sede na Av. Cuiabá, quadra 01, lote 09, Setor C, Querência – Mt,  por intermédio de seu PREGOEIRO,

designado pela Portaria nº229/2006, de 21 de julho de 2006, torna público, para conhecimento dos interessados

que, conforme a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, e o Decreto Municipal n° 596/2006, de 21 de Julho de 2006,

com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações e demais legislação complementar,

vigente e pertinente à matéria, fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial visando a Aquisição

de material de construção para reforma geral da parte física da escola e adequação PNEE da Escola Estadual

Querência, através do termo de convênio 150/2006, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e o

Município de Querência com interveniência da Secretaria de Estado da Infra-estrutura.

 .

Data: 26/02/2007

Local: Sala de Comissão Municipal de Licitação e Julgamento da Prefeitura Municipal de Querência,

Mato Grosso, situada na Avenida Cuiabá, Quadra 01, Lote 09, setor C.

Horário: às 09hs

1.1 A presente licitação para efeitos de julgamento será do tipo menor preço unitário

1.2 A entrega da proposta leva a licitante a aceitar e acatar as normas contidas no presente edital.

2. OBJETO:

2.1 - A presente licitação tem por objeto aquisição material de construção conforme especificado no Anexo I.

2.2 – Os produtos constantes do Anexo I serão fornecidos conforme emissão da autorização de

fornecimento emitida pelo Município de Querência em até 90 dias.

3. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE:

3.1 Empresas em processo de recuperação judicial ou cuja falência tenha sido declarada, que se

encontrem sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação;

3.2 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

3.3 Empresas suspensas do Cadastro Central de Fornecedores do Estado, da União e do Município.

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante

que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, conforme

modelo anexo lII, ou instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida que

venha a responder por sua representada, devendo, ainda, apresentar cópia do Contrato Social ou Estatuto da

empresa que está representando e identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, e identificar-se exibindo a carteira de

identidade ou outro documento equivalente.

5. PROPOSTA - Envelope n° 01

Deverão ser elaboradas contendo os seguintes dados:

5.1 APRESENTAÇÃO INTERNA: Em papel timbrado da empresa contendo razão social completa,

datilografada ou por impressão em sistema eletrônico de processamento de dados, datada, assinada e

identificada (nome e cargo), no término da mesma, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em 01 (uma) via.

5.2 VALIDADE DA PROPOSTA: deverá ter validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da sua abertura.

5.3 VALOR: Deverá conter valor unitário e total, devendo ser cotados em reais, inclusive impostos,

taxas, fretes, seguros e descontos.

5.4 GARANTIA: Será observada a garantia de acordo com a fornecida pelo fabricante dos produtos.

5.5 ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Deverá ser prestada pelo fornecedor de acordo com indicações do fabricante.

6 – DO RECEBIMENTO E DAS ABERTURAS DAS PROPOSTAS.

6.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e os documentos

que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo a Lei Federal n° 10.520, de 17/

07/2002, e o Decreto Municipal n° 596/2006, de 21 de julho de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal

n° 8.666/93, suas alterações, em conformidade com este edital e seus anexos, no local e horário já determinado.

6.2 No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio

de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, conforme item 4 deste edital.

6.3 Após o horário marcado para inicio dos trabalhos, e tendo sido feito o cadastramento das empresas

interessadas em participar do processo, será declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão

admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

6.4 Aberta a cessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração dando ciência

de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo anexo IV e entregarão os

envelopes contendo a proposta e documentação.

6.5 Serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

6.6 Serão abertos os envelopes contendo a documentação somente da empresa vencedora.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

7.1 O Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará

o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores superiores em

até 10% (dez por cento), relativamente, à proposta de menor preço. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas

nas condições definidas neste inciso, serão classificados os autores das melhores propostas, até o máximo

de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos.

7.2 Aos proponentes classificados conforme subitem 7.1, será dada oportunidade para nova disputa,

por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos decrescentes.

7.3 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às

penalidades constantes no item 18 deste Edital.

7.4 Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas exclusivamente pelo

critério de menor preço por lote.

7.5 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira

classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.

7.6 Sendo aceitável a oferta, será verificada o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante

que a tiver formulado.

7.7 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado proponente vencedor,

sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus anexos, pelo Pregoeiro.

7.8 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro

examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda

a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o equipamento

definido no objeto deste Edital e seus anexos.

7.9 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes

e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se

que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-Ihes facultado este direito.
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7.10 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital

e seus anexos, a proposta será desclassificada, item 20.

8. HABILlTAÇÃO - Envelope n° 02

8.1 Os documentos para fins de habilitação, a ser incluída no envelope pelas licitantes são constituídos de:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições

Federais e da Dívida Ativa da União.

b) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, expedida

pelo órgão competente.

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,

expedida pelo órgão competente.

c.1) No caso de Municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser

apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros.

d) Prova de regularidade junto à Seguridade Social - CND -INSS.

e) Prova de regularidade perante o FGTS.

f) Cópia do Contrato Social ou firma Individual.

g) Cópia dos documentos do responsável pela empresa.

h) Cópia do cartão do CNPJ.

i) Declaração da empresa proponente que atende ao inciso V, do artigo 27°, da Lei Federal n° 8.666/

93 e suas alterações, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, que diz o seguinte:

“proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de 18 (dezoito) anos e de

qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz”.

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

9.1 Os documentos referentes às negativas de débitos que forem apresentados, sem que neles conste

seu prazo de validade, serão considerados válidos pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua expedição.

9.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer

processo de cópia, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos

originais para conferência pelo Pregoeiro.

9.3 Os documentos extraídos da internet não necessitam de autenticação, no entanto terão sua

autenticidade conferida no endereço constante no corpo do documento.

9.3 O Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Municipio de Querência, atualizado, ou

acompanhado das certidões vencidas, substitui os documentos relacionados nos itens das letras a a j.

9.4 A proposta e a documentação de habilitação deverão ser apresentadas, em 02 (dois) envelopes

opacos, colados, de forma a não permitir sua violação, constando na parte frontal as seguintes indicações:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

Av. Cuiabá, s/n, Quadra 01, lote 09, Setor C.

Querência – Mato Grosso.

Processo de Licitação nº 06/2007    Pregão nº 002/2006

Data: 26/02/2007     Horas: 09:00

Envelope 001    -  Proposta

Licitante: Razão Social: ..........

CNPJ: .................        Inscr. Est. : ...............

Endereço: ...................

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

Av. Cuiabá, s/n, Quadra 01, lote 09, Setor C.

Querência – Mato Grosso.

Processo de Licitação nº 006/2006    Pregão nº 002/2006

Data: 26/02/2007     Horas: 09:00

Envelope 002      -  Documentação

Licitante: Razão Social: ..........

CNPJ: .................        Inscr. Est. : ...............

Endereço: ...................

9.4 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo

deste Edital e seus anexos e, observado ainda o disposto nos itens 21.10 e 21.11 deste Edital, o Pregoeiro

considerará o proponente inabilitado.

9.5 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente

cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a

esse ou qualquer título, devendo os serviços serem fornecidos à esta Prefeitura sem ônus adicionais.

9.6 LOCAL DE ENTREGA: Os produtos relacionados no anexo I, deverão ser entregues no parque

de máquinas da Prefeitura Municipal de Querência, situado à Av. Sul, s/n, Setor Expansão Industrial, horário

de funcionamento das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas.

9.7 Para cada item do objeto da licitação, a empresa proponente poderá apresentar uma única proposta.

9.8 A proposta após entregue é irretratável e irrenunciável.

9.9 Após a assinatura do contrato a empresa vencedora contratada deverá entregar o(s) item(ns) relacionados

no anexo I no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir da emissão da Autorização de fornecimento.

9.10 Sob pena de inabilitação, todos os documentos a que se referem ao item 8. deste Edital, deverão

estar em nome/razão social da licitante, o número do CNPJ/MF e o endereço respectivo, observado que:

I) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

II) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

III) se a licitante for a matriz e o fornecimento for realizado pela filial, os documentos exigidos neste

Edital deverão ser apresentados tanto em relação à matriz quanto à filial.

9.11 A licitante poderá apresentar os comprovantes de regularidade junto à Seguridade Social - CND/

lNSS e junto ao FGTS centralizados junto à matriz desde que junte comprovante da centralização do

recolhimento das contribuições, e apresente certidão em que conste o CNPJ da entidade centralizadora.

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

10.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial.

10.1.1 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

10.1.2 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

11. DOS RECURSOS:

11.1 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso,

ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos autos.

11.2 A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de

recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

11.3 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo.

11.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Pregão/

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Querência, na AV. Cuiabá, Quadra 01, Lote

09, Setor C, através do  telefone (0xx) 66-3529-1218.

12. DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA

12.1 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, a sessão será retomada

e os demais licitantes chamados, na ordem de classificação, sujeitando–se o licitante desistente às penalidades

previstas neste edital.

13. DA SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE E RECUSA DO(S)

EQUIPAMENTO(S):

13.1 Os produtos constantes do anexo I, objeto do presente edital estarão sujeitos a amplo controle de

qualidade, realizado quando do recebimento a critério deste Município ou por terceiros através de delegação.

13.3 A Município de Querência reserva-se o direito de recusar, no todo ou em parte, qualquer produto

constante do anexo I, rejeitado pelo controle de qualidade, obrigando-se a empresa vencedora a promover

sua substituição.

14. PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos produtos.

15. LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

Será realizado mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda

do Município.

16. CONTRATAÇÃO:

16.1 As cláusulas contratuais serão estabelecidas de acordo com este instrumento e conforme minuta

do contrato (anexo V), e com as normas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

16.2 DO PRAZO - O prazo previsto para vigência do contrato é a partir da sua assinatura e término

em até 90 dias.

16.3 Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado por escrito para no prazo

de 05 (cinco) dias úteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual, na forma da minuta apresentada

no Anexo V, adaptado à proposta vencedora.

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

04 – Secretaria De Viação e Obras Públicas

04.03 – Setor de Obras e Estradas.

Projeto Atividade: 2.022 – Manutenção e Encargos com Setor de Obras e Estradas.

Elemento de despesa: 104 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 – Material de Consumo.
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18. PENALIDADES:

18.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas ao fornecedor são as previstas na Lei

Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto Municipal n° 596/2006 de 21 de julho de 2006, na Lei

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

18.1.1 Penalidades que poderão ser cominadas:

I - Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrada administrativamente ou judicialmente,

correspondente a:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega do produto;

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das

cláusulas do Contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do Contrato;

c) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos

previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da

obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;

II - De acordo com o art. 7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17.07.2002, o licitante e/ou contratado, sem

prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar com a União,

Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso Cadastro Central de Fornecedores do Município de

Querência, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, na hipótese de:

a) Recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento, quando convocado dentro do prazo de

validade da proposta;

b) Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os

requisitos de habilitação;

c) Apresentação de documentação falsa para participação no certame, conforme registrado em ata ou

demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;

d) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável da licitante registrada em ata;

e) Não manutenção da proposta após a adjudicação;

f) Desistência de lance verbal realizado na fase de competição;

g) Comportamento inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;

h) Cometimento de fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;

i) Fraude na execução do contrato;

j) Descumprimento das obrigações decorrentes do contrato.

18.2 Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerar motivadamente,

a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, graduando-as e

podendo deixar de aplicá-Ias, se admitidas às justificativas da licitante ou contratada nos termos do que dispõe

o art. 87, caput, da Lei Federal 8.666, de 1993.

18.3 As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada.

18.4 Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade (inadimplência contratual).

19. JULGAMENTO:

19.1 Será inabilitada a empresa cuja documentação não atenda as exigências do edital, inclusive, se

consideradas inaptas e/ou inidôneas.

19.2 Para fins de julgamento será considerada a proposta que apresentar o menor preço por item, uma

vez atendidas as condições do edital.

20. DESCLASSIFICAÇÃO:

Será desclassificada do processo licitatório a proposta que:

20.1 - Não contiver informações que permitam a perfeita identificação e qualificação do objeto cotado.

20.2 - Contiver emenda, rasura, ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão.

20.3 - Apresentar divergência entre a proposta e o anexo I.

20.4 - Apresentar o prazo de validade da proposta inferior ao estabelecido no edital.

20.5 - Não apresentar qualquer das declarações e/ou documentos comprobatórios exigidos.

21. DISPOSiÇÕES GERAIS:

21.1 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante

do Contrato, independentemente de transcrição.

21.2 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

21.3 Fica assegurado ao Município de Querência o direito de no interesse da Administração, anular

ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na

forma da legislação vigente.

21.4 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário

Oficial do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe a legislação vigente.

21.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

21.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

21.7 O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

21.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no

mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

21.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á dia do início e

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal

de Querência.

21.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importa no afastamento do licitante,

desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta,

durante a realização da sessão pública do Pregão Presencial.

21.11 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

21.12 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

21.13 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei Federal n° 10.520,

de 17/07/2002, e o Decreto Municipal n° 596/2006 de 21 de julho de 2006, com aplicação subsidiária da Lei

Federal n° 8.666/93 e suas alterações e demais legislações subseqüente pertinente à matéria.

21.14 Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre em greve, se a

licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, deverá apresentar o documento vencido,

juntamente com a comprovação de que o órgão expedidor se encontra em greve através de: cópia de matéria

e/ou reportagem em jornais ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor, apresentando o documento

vencido 72 (setenta e duas) horas após o término da greve.

21.15 A. licitante poderá obter informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento desta

licitação, junto a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, de segunda a sexta-feira, horário das 07:30 às

11:30 horas e das 13:30 às 15:30 horas, na Av. Cuiabá, Quadra 01, Lote 09, Setor C, com o Pregoeiro/Comissão

Permanente de Licitação, ou através do telefone (0-xx-66) 3529 – 1218, e ainda no e-mail robertopmq@hotmail.com.

Querência, 18 de janeiro de 2007.

Roberto Adolfo Lorenz

Pregoeiro

ANEXO 1

Lote nº 01

Aquisição de uma transmissão Automática – nova - (peça nº yz16820) para moto niveladora Fiat Allis,

Modelo FG 170, acompanhada de bomba, pedais e CPU.

ANEXO II

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA)__________________________CNPJ n.o______________ sediada (endereço

completo)_____________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para

sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

(a):__________________________________________

Nome e Numero da Identidade do declarante

ANEXO III

TERMO DE CREDENCIAMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/MF

ENDEREÇO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)____________________, portador(a) da Cédula  de

Identidade n°___________e CPF n°______________ a participar da licitação Pregão Presencial n° 007/

2006, instaurado pelo Município de Querência, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes

para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, bem como formular lances verbais,

recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data:

............................................................

Assinatura do dirigente da empresa

.........................................................

Nome e qualificação do dirigente da empresa

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO

(NOME DA EMPRESA)______________________________CNPJ nº____________sediada (endereço

completo)_______________________________ por intermédio de seu  representante legal, infra-assinado,

para cumprimento do previsto do Inciso VII, do art 4°, da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, do Inciso VII

do art. 12 da Lei Estadual n° 12.337, de 10/07/2002, e no sub-ítem 6.4 do edital, e para os fins do Pregão
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Presencial n° 001/2007, declara expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos

no edital do Pregão Presencial em epígrafe.

Local e Data

______________________________________

Assinatura do responsável pela empresa

Nome ou carimbo:_________________________________________

Cargo ou carimbo:_________________________________________

CONTRATO DE FORNECIMENTO N°0.../200...

Instrumento Particular de Contrato que celebram o Município de Querência e a empresa

...................................., para aquisição de Aquisição de uma transmissão Automática – nova - (peça nº yz16820)

para moto niveladora Fiat Allis, Modelo FG 170, acompanhada de bomba, pedais e CPU.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

Celebram o presente contrato o Município de Querência, pessoa Jurídica de Direito Publico, inscrita no

CNPJ/MF sob n° 37.465.002/0001-66, Inscrição Estadual isenta, com sede na Av. Cuiabá, s/n, Quadra 01, Lote

09, Setor C, na cidade de Querência - Mt, representada pelo Prefeito Municipal, Sr, Fernando Gorgen, CPF nº

605.473.759-72, e RG nº 4.550.326-7 SSP-PR, doravante  simplesmente denominada contratante e a empresa

.............., inscrita no CNPJ/MF sob o n°..................., Inscrição Estadual n°..............., com sede a Av.

............, nº .........., setor ............, na cidade de ........... – ........., representada neste  ato  pelo seu Diretor, Sr.

........................, ........, .........., ................, CPF nº ....................., doravante simplesmente denominada contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A contratada se obriga a fornecer para a contratante, os itens constantes do lote nº 01, quantificado(s)

e especificado(s), conforme anexo I do edital de Pregão Presencial n° 001/2007 e de acordo as condições

apresentadas em sua proposta, os quais são partes integrantes deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA

A contratada deverá entregar à contratante, de acordo com a solicitação de fornecimento emitida,

os produtos, objeto do edital de Pregão Presencial n° 001/2007.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

A contratada deverá entregar, de acordo com a emissão da autorização de fornecimento, os produtos,

nas quantidades constantes do anexo I, no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal de Querência, na

Av. Cuiabá, s/n, quadra 01, lote 09, Setor C, horário de funcionamento das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30.

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE DE QUALIDADE

Os produtos, conforme anexo I objeto do presente contrato estarão sujeitos a amplo controle de

qualidade, a critério da contratante, podendo o mesmo ser realizado no processo produtivo, ou quando do

recebimento, diretamente pela contratante ou por terceiros através de delegação.

CLÁUSULA SEXTA - DA RECUSA DO PRODUTO

A contratante reserva-se o direito de recusar, no todo ou em parte, qualquer PRODUTO do fornecido

conforme anexo I, rejeitado pelo controle de qualidade, obrigando-se a contratada a promover sua substituição.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA

Será cobrada de acordo com a fornecida pelo fabricante..

CLÁUSULA OITAVA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Deverá ser prestada pelo fornecedor de acordo com indicações do fabricante.

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO

O valor deste contrato é de R$ ..............(..........................), de acordo com a proposta de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

A contratante pagará à contratada, através de ordem bancária, no prazo de até 15 (quinze) dias da

data do aceite dos produtos. A rejeição pelo controle de qualidade elimina qualquer obrigação de pagamento,

enquanto não forem sanadas as irregularidades apontadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO

O pagamento somente será liberado mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito para

com a Fazenda do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO

O pagamento poderá ser sustado pela contratante quando os produtos não estiverem de acordo com

as especificações técnicas contidas no anexo I, ou rejeitados pelo controle de qualidade, ou por inadimplemento

de qualquer cláusula deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente contrato poderá ser alterado, através de termos aditivos, por acordo entre as partes, ou

unilateralmente por parte da contratante e de acordo com o art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total deste contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as

previstas em lei e regulamento. A rescisão também poderá ocorrer por ato unilateral da contratante, motivado

e previsto em lei, amigável, por acordo entre as partes, e judicial, nos termos da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas ao fornecedor são as previstas na Lei Federal

n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto Municipal n° 596/2006, de 21 de julho de 2006, na Lei Federal

n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, neste Edital e no Contrato.

1. Penalidades que poderão ser cominadas:

I - Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrada administrativamente ou judicialmente,

correspondente a:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega do produto;

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das

cláusulas do Contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do Contrato;

c) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos

previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da

obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;

II - De acordo com o art. 7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17.07.2002, o licitante elou contratado sem

prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar com a União,

Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro Central de Fornecedores do Município de

Querência, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na hipótese de:

a) Recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento, quando convocado dentro do prazo de validade

da proposta;

b) Cometimento de fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;

c) Fraude na execução do contrato;

d) Descumprimento das obrigações decorrentes do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ENCARGOS

A contratada é a única responsável por quaisquer encargos decorrentes deste contrato, bem como

por prejuízos ou danos causados à contratante ou a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO

O presente contrato vincula-se ao edital de Pregão Presencial n° 001/2007 e à proposta da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá início a partir da sua assinatura e término em até 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04 – Secretaria De Viação e Obras Públicas

04.03 – Setor de Obras e Estradas.

Projeto Atividade: 2.022 – Manutenção e Encargos com Setor de Obras e Estradas.

Elemento de despesa: 104 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 – Material de Consumo

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

A contratada fica obrigada a manter durante a execução deste contrato, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

A empresa vencedora fica obrigada a cumprir adequadamente as obrigações especificadas no edital

e seus anexos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO

Aplica-se a execução deste contrato e especialmente aos casos omissos, a Lei Federal n° 8.666/93,

e suas alterações e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Querência – Mt, para dirimir dúvidas que porventura ocorram,

independentemente de outro mais privilegiado.

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em quatro vias de igual

teor e forma, perante duas testemunhas.

Querência, ..... de  ............... de  2007.

   ........................................................                                     .........................................

                  CONTRATANTE                                                            CONTRATADA

______________________

  __________________________

Nome:  Cristiane T. Reidel

   Nome:Roberto Lorenz

CPF nº: 003.291.140-85

   CPF nº: 588.882.419-49
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Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho

Decreto n° 458/2007

“Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

da Administração Municipal nos termos dos artigo 8°  da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

O Prefeito Municipal de Ribeirãozinho - MT; no uso de suas atribuições legais e em especifico a dos

artigo 8°  da Lei Complementar n° 101 de 04.05.2000, DECRETA:

Art. 1° - Fica instituído a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

do Poder Executivo da Administração Municipal com  objetivo de atender aos ditames dos artigos 8° e 9° da

Lei de Responsabilidade Fiscal em conformidade com as normas e regulamentos constantes deste Decreto.

Art. 2° - A Previsão e Estimativa das Receitas a serem Arrecadadas mês a mês, que serão utilizadas como

recursos para cobertura e custeio da Programação Financeira de Desembolso, obedecerá aos seguintes regulamentos:

I – A Previsão da Receita a ser arrecadada mês a mês será realizada com base na Projeção Estimada de

repasse de recursos oriundos de Transferências Legais e Constitucionais (FPM, ITR, IPI, Cota Ouro, ICMS

Exportação, ICMS, IPVA) pelos Governos Federais e Estaduais disponíveis nos Órgãos Competentes e Responsáveis;

II – A Estimativa de Arrecadação dos Impostos e Taxas Municipais deverá ser realizadas com base na

Política e Sistemática de Arrecadação adotada, considerando também o comportamento de arrecadação dos

meses do exercício anterior;

III – A Previsão de Arrecadação das Transferências Voluntárias custeará apenas as obras, serviços

ou aquisições a que se destinarem;

IV – O ingresso de recitas não previstas ou estimadas como ITBI e Outras Receitas cuja arrecadação

não se possa estimar serão utilizadas para pagamentos de despesas cuja programação de execução se fará,

preferencialmente, para o mês subseqüente;

Art. 3° - A Programação Financeira de desembolso deverá ser realizada com prioridades às Despesas

de Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Legais, de

Caráter Continuado, de Execução Vinculada pela Constituição, de Vinculação Legal ou Contratual, e

as que tenham sido priorizadas pelo Plano de Governo do Município e o Pagamentos de Restos a Pagar.

§ 1° - Entende-se como Encargos Sociais e Legais e as despesas com INSS e Previdência Municipal

(Patronal e Segurados), PASEP e Retenções Feitas em Folha de Pagamento dos Servidores tais como:

Pensões Alimentícias, Contribuição Sindical e outros.

§ 2° - Entende-se como Despesas de Caráter Continuado aquelas cuja realização e execução estejam

vinculadas à Manutenção e Continuidade da Prestação de Serviços de Competência do Município à comunidade

como Limpeza Publica, Manutenção de Estradas e Pontes, Saúde e Educação entre outros.

§ 3° - Entende-se como Despesas de Execução Vinculadas pela Constituição as que se referem a Educação

e Saúde, cujos coeficientes de aplicação estão definidos pelos arts. 212 e 77 do DCT da Constituição Federal.

§ 4° - Entende-se como Despesas de Vinculação Legal ou Contratual aquelas referentes ao PNAE,

PDDE, Salário Educação, PSF, PACS, PAB, entres outras.

§ 5° - Entende-se como Despesas de Prioridade do Plano de Governo aquelas elencadas pelo

Administrador em sua Plataforma de Campanha, das quais estão inseridas no PPA, documentada como

Metas de Execução na Gestão Municipal.

§ 6° - Os Restos a Pagar serão priorizados em relação às novas despesas realizadas e vencidas

adquiridas junto ao mesmo credor, cuja execução se faça mediante caráter emergencial ou de urgência.

§ 7° - Os Restos a Pagar de Administrações Anteriores serão quitados conforme cronograma a ser

definido pelo Departamento Financeiro da Fazenda Municipal.

Art. 4° - O Cronograma Mensal de Desembolso obedecerá sistematicamente a Previsão de Receitas

definida pelo art. 2° deste Decreto, observando-se os critérios de seleção das despesas a serem pagas

definidas no artigo anterior.

Parágrafo Único – Após a elaboração do Cronograma Mensal de Desembolso, se verificado Superávit

Financeiro, este deverá ser utilizado para quitação de déficits anteriores ou no pagamento de despesas de

Restos a Pagar, ou ainda na realização de Investimentos necessários ao Poder Público.

Art. 5° - Verificado ao final do mês que as metas de Arrecadação não comportarão a Realização das

Despesas, este Déficit deverá ser regularizado no mês subseqüente cujo Cronograma de Execução deverá

ser superavitário no limite da cobertura do déficit inicial, em conformidade com o art. 9° da L.C. 101/2000.

Art. 6° - Fazem parte integrante deste Decreto os Quadros  I e II, Previsão e Estimativa da Receita mês

a mês e Cronograma de Desembolso, que poderão ser reavaliados, adequados e ajustados pelo Departamento

Financeiro do Município.

Art. 7° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ribeirãozinho- MT; 26 de Janeiro  de 2007.

ERALDO VERA

Prefeito Municipal

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007

PREÂMBULO:

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIBEIRÃOZINHO-MT torna público que fará realizar no dia 15/02/2007 ás 09:00 horas licitação na modalidade

Pregão Presencial, tendo como local a sede da Prefeitura Municipal, a rua Antônio João nº. 156, fone/fax (66)

3415 1129, tendo como objeto serviços de Transporte Escolar de alunos residentes nas localidades da

Colônia Couto Magalhães, Grota do Peixe e Usina São Domingos até a sede do município, conforme Edital

Completo de Pregão Presencial nº 001/2007.

RIBEIRÃOZINHO-MT, 05 de fevereiro de 2007.

        Kênia Soares Simões  Eraldo Vera

Pregoeira                                                          Prefeito Municipal

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº. 04/05/06/2007

REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/006/007/2007

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO.

A presidente da Comissão Permanente de Licitação de RIBEIRÃOZINHO – MT, no uso de suas

atribuições conferidas, e nos precisos termos da Lei nº. 8.666/93 artigo 49, por razões supervenientes,

revoga as Licitações acima mencionadas, que seriam realizadas no dia 09/02/207 á partir das 8:30 horas.

Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela atual Presidente e sua equipe de apoio, na rua Antônio

João, 156, e/ou nos telefones (66) 3415 1129.

Ribeirãozinho - MT, 08 de fevereiro de 2007.

Rosilda Oliveira Soares

Presidente da CPL

Recebo o presente em 08/02/07, Homologo o presente termo, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e demais

normas pertinentes á matéria.

Registre-se. Publique-se e atue.

Eraldo Vera

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Rio Branco
ESTADO DE MATO GROSSO

VALE DO CABAÇAL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

GABINETE  DO  PRESIDENTE

RESOLUÇÃO N° 001, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2007

Aprova as contas anuais da Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT, exercício de 2005, gestão do

Prefeito Municipal ANTÔNIO MILANEZI, acolhendo o Parecer Prévio n° 103/2006, de 31/10/2006,  do

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DA  CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO, Estado de Mato Grosso, no uso

de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no art. 210 da Constituição Estadual e a deliberação

do Soberano Plenário acolhendo o Parecer n° 001 de 05/02/2007, da Comissão e Finanças e Orçamento;

R E S O L V E:

Art. 1º- Ficam aprovadas as contas anuais da Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT, contidas no

Balanço Geral do exercício de 2005, gestão do Prefeito Municipal ANTONIO MILANEZI, acolhendo

o Parecer Prévio nº 103/06, de 31/10/2006, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,

favorável a sua aprovação, com as recomendações elencadas no referido parecer.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Presidente, Edifício sede do Poder Legislativo em Rio Branco/MT, 05 de fevereiro de 2007.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e, CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Rondolândia

EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA AUDIENCIA PÚBLICA

O Prefeito Municipal de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, em obediência aos ditames da Lei de

Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) CONVOCA, os munícipes rondolandienses e a comunidade em
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geral, para participar da Audiência Pública, que realizar-se-á no dia 15.02.2007, com início às 13:00 (treze)

horas na Sede da Câmara Municipal, onde será apresentado e discutido com a população de Rondolândia-

MT o RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA (RREO) 5º e 6º bimestres e o

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL do 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2006.

Rondolândia-MT, 07 de fevereiro de 2007.

Jose Guedes de Souza

Prefeito Municipal

Lindeberg Miguel Arcanjo

Contador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2007.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2007.

A pregoeira oficial do Município de Rondolândia – Estado de Mato Grosso, nomeada através do

Decreto Executivo nº 0110/GP/PMR/06, de 10 de agosto de 2006, através de sua Pregoeira nos exatos termos

da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e suas alterações posteriores PUBLICA DIARIO OFICIAL, para o

conhecimento de todos e quaisquer interessados que instaurou procedimento licitatório sob a modalidade

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2007, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2007, cuja abertura

das propostas deu-se no dia 07/02/2007 as 16:00 hs, onde a Empresa AUCATUR – AGENCIA UNIÃO

CASCAVEL LTDA - CNPJ 77.410.249/0002-80 localizada na Av. Jorge Teixeira Terminal Rodoviário Box nº

25, Bairro Centro, Município de Porto Velho Estado de Rondônia, foi vencedora por apresentar a melhor

proposta no valor global de R$ 37.796,60 (Trinta e sete mil setecentos e noventa e seis reais e sessenta

centavos) para a Administração Municipal, conforme consta nos autos do Processo.

Rondolândia/MT, em 07 de fevereiro de 2007.

SELMA DE OLIVEIRA LEONEL

Pregoeira
RATIFICAÇÃO PRORROGAÇÃO CONTRATO

Processo Administrativo nº 19/06-SEMUSA

Contrato Administrativo nº 40/PGM/PMR/06

JOSÉ GUEDES DE SOUZA, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, no uso

de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RATIFICO, com o fim de autorizar, nos termos do §2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, a prorrogação de

prazo e valor do Contrato Administrativo nº 40/PGM/PMR/06 com fulcro no Art. 57, II da Lei nº 8.666/93,

referente à contratação de serviços de enfermeira, pelo prazo de (11) onze meses a contar do dia 22.01.07

até o dia 21.12.07, no valor mensal de R$ 53.460,00 (cinqüenta e três mil quatrocentos e sessenta reais)

CONTRATADO: BETT SABAH MARINHO DA SILVA, brasileira, Enfermeira padrão, CPF nº 618.516.202-

49, inscrição provisória do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – COREM nº 16-06, residente

e domiciliada na Rua Nossa Senhora Auxiliadora, s/n, Centro, Rondolândia-MT.

Empenhe a despesa.

Encaminhe a PGM para ultimar providencias.

Promovam-se as publicações necessárias.

Rondolândia – MT, 19.01.2007.

JOSÉ GUEDES DE SOUZA

Prefeito

Prefeitura Municipal de União do Sul
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Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratado:  Ademir Lentz  - R.G. nº 146934-9 SSP/MT - CPF nº 962.037.811-34.
Cargo/função:  Auxiliar do Magistério I, a ser desempenhado junto a Secretaria Municipal de Educação

e Esportes.
Remuneração:  R$ 640,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Ademir Lentz - Contratado.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratado:  Cacildo Paul  - R.G. nº 12/C-3.261.178 SSP/SC - CPF nº 315.067.909-81.
Cargo/função:  Professor Magistério (N-I), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhado junto

à Creche Municipal- Divisão de Educação Infantil.
Remuneração:  R$ 400,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Cacildo Paul - Contratado.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 - CPA -TEL: (65)2123-1200 /  FAX: (65)2123-1201 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

Portal: www.amm.org.br                                        e-mail: amm@amm.org.br

Página  30     JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS     Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2007
Contratada:  Cenéa Alves de Sene  - R.G. nº 0714699-0 SSP/SC - CPF nº 459.282.401-63.
Cargo/função:  Professora de Nível Médio Magistério (N-I), jornada 20 aulas semanais, a ser

desempenhado junto à Creche Municipal Santo Anjo - Divisão de Educação Infantil.
Remuneração:  R$ 400,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Cenéa Alves de Sene - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada:  Elenice Pinto de Ávila e Silva  - R.G. nº 4.112.353-0 SSP/SC - CPF nº 029.712.849-30.
Cargo/função: Professora Pós-Graduada (N-III), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhado

junto à Escola Municipal de Educação Básica Matilde Altenhofem - Divisão de Educação Infantil.
Remuneração:  R$ 650,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Elenice Pinto de Ávila e Silva - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada:  Eliete Chagas Dias  - R.G. nº 1020217-0 SSP/MT - CPF nº 570.025.501-44.
Cargo/função: Professora Graduada (N-II), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhado junto

à Escola Municipal de Educação Básica Matilde Altenhofem - Divisão de Educação Infantil.
Remuneração:  R$ 550,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Eliete Chagas Dias - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada:  Geres Ione Franceschetto de Souza  - R.G. nº 4043783598 SSP/RS - CPF nº 583.660.830-04.
Cargo/função: Professora Pós-Graduada (N-III), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada

junto à Escola Municipal de Educação Básica Matilde Altenhofem.
Remuneração:  R$ 650,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Geres Ione Franceschetto de Souza - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada:  Giane Aparecida Pinheiro  - R.G. nº 1606753-3 SSP/MT - CPF nº 968.605.881-87.
Cargo/função: Agente Administrativo, a ser desempenhado junto à Secretaria Municipal de Fazenda,

na Prefeitura Municipal.
Remuneração:  R$ 600,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Giane Aparecida Pinheiro - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada:  Helena de Fátima Souza  - R.G. nº 625.288 SSP/MT - CPF nº 453.052.001-30.
Cargo/função: Professora Graduada (N-II), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhado junto

à Escola Municipal de Educação Básica Matilde Altenhofem.
Remuneração:  R$ 550,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Helena de Fátima Souza - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada:  Ivanete Stieler  - R.G. nº 13/C3299247 SSP/SC - CPF nº 938.415.409-10.
Cargo/função: Professora Pós-Graduada (N-III), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhado

junto à Escola Municipal de Educação Básica Matilde Altenhofem.
Remuneração:  R$ 650,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Ivanete Stieler - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 133, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada:  Jéssica Francieli G. Duarte Guarda  - R.G. nº 183068-6 SSP/MT - CPF nº 014.980.151-31.
Cargo/função: Aujxiliar de Magistério I, jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada junto à

Creche Municipal Santo Anjo.
Remuneração:  R$ 320,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Jéssica Francieli G. Duarte Guarda - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Josiane Francischini Duarte  - R.G. nº 041.042 SSP/MS - CPF nº 237.807.031-49.
Cargo/função: Professora Pós-Graduada (N-III), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada

junto à Creche Municipal Santo Anjo.
Remuneração:  R$ 650,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Josiane Francischini Duarte  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Josiane Francischini Duarte  - R.G. nº 041.042 SSP/MS - CPF nº 237.807.031-49.
Cargo/função: Professora Pós-Graduada (N-III), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada

junto à Creche Municipal Santo Anjo, na Divisão de Educação Infantil.
Remuneração:  R$ 650,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Josiane Francischini Duarte  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Josiane Gomes dos Santos  - R.G. nº 1239072 SSP/MS - CPF nº 916.597.601-00.
Cargo/função: Professora Graduada (N-II), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada junto

à Escola Municipal de Educação Básica Matilde Altenhofem.
Remuneração:  R$ 550,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Josiane Gomes dos Santos  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 133, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Liandra Lino de Carvalho  - R.G. nº 1401444-0 SSP/MT - CPF nº 023.402.931-54.
Cargo/função: Auxiliar de Magistério I, jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada junto à

Creche Municipal Santo Anjo.
Remuneração:  R$ 320,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Liandra Lino de Carvalho  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Maria Cledenilde Abreu Silva  - R.G. nº 160718-5 SSP/MT - CPF nº 008.592.091-64.
Cargo/função: Zeladora, a ser desempenhado junto à Escola Municipal Matilde Altenhofem, em

substituição à funcionária efetiva Terezinha Sobierai, afastada para tratamento de saúde, da Secretaria
Municipal de Educação.

Remuneração:  R$ 350,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Maria Cledenilde Abreu Silva  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Marcilene Meira do Prado  - R.G. nº 998.629 SSP/MT - CPF nº 815.926.121-72.
Cargo/função: Professora Graduada (N-II), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada junto

à Escola Municipal de Educação Básica Matilde Altenhofem – Divisão de Educação Infantil.
Remuneração:  R$ 550,00 p/ mês.
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Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Marcilene Meira do Prado  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Maristela de Carvalho Rezende  - R.G. nº 17/R.2.423.511 SSP/SC - CPF nº

692.829.009-91.
Cargo/função: Professora Graduada (N-II), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada junto

à Escola Municipal Matilde Altenhofem.
Remuneração:  R$ 550,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Maristela de Carvalho Rezende  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Marlete Inez Pozzatto Vian  - R.G. nº 0650700-0 SSP/MT - CPF nº 488.558.711-53.
Cargo/função: Professora Pós-Graduada (N-III), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada

junto à Escola Municipal de Educação Básica Matilde Altenhofem.
Remuneração:  R$ 650,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Marlete Inez Pozzatto Vian  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Marli Aparecida Camargo  - R.G. nº 4.084.128-8 SSP/PR - CPF nº 553.923.699-87.
Cargo/função: Professora Graduada (N-II), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada junto

ao Projeto Agente Jovem, da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Remuneração:  R$ 550,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Marli Aparecida Camargo  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Marli Aparecida Camargo  - R.G. nº 4.084.128-8 SSP/PR - CPF nº 553.923.699-87.
Cargo/função: Professora Graduada (N-II), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada junto

à Escola Municipal de Educação Básica Matilde Altenhofem.
Remuneração:  R$ 550,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Marli Aparecida Camargo  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Nilse Maria Grisa  - R.G. nº 11/R.2.416.052 SSP/SC - CPF nº 027.339.171-29.
Cargo/função: Zeladora, a ser desempenhado junto à Escola Municipal de Educação Básica Matilde

Altenhofem, em substituição à funcionária efetiva Terezinha Schuch da Silva, afastada por licença na forma
da Portaria 042/2006.

Remuneração:  R$ 350,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Nilse Maria Grisa  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Noeli Clair Diesel  - R.G. nº 557.857 SSP/MT - CPF nº 989.551.281-34.
Cargo/função: Professora Graduada (N-II), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada junto

à Escola Municipal de Educação Básica Matilde Altenhofem.
Remuneração:  R$ 550,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Noeli Clair Diesel  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.

Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 133, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Simonni Cristina Serraglio  - R.G. nº 28/R.4.567.113 SSP/SC - CPF nº 006.713.971-09.
Cargo/função: Auxiliar de Magistério I, jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada junto à

Creche Municipal Santo Anjo.
Remuneração:  R$ 320,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Simonni Cristina Serraglio  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada:  Valdívia Beck  - R.G. nº 1.896.891 SSP/PR - CPF nº 369.283.649-04.
Cargo/função: Professora Pós-Graduada (N-III), jornada 16 aulas semanais, a ser desempenhada

junto à Escola Municipal de Educação Básica Matilde Altenhofem.
Remuneração:  R$ 520,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Valdívia Beck  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Lindamir Richetti  - R.G. nº 842.588 SSP/MT - CPF nº 513.659.101-30.
Cargo/função: Professora Nível Médio Magistério (N-II), jornada 20 aulas semanais, a ser

desempenhada junto à Creche Municipal Santo Anjo – Divisão de Educação Infantil.
Remuneração:  R$ 400,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Lindamir Richetti  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 133, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Vanessa Bernartt Cobos  - R.G. nº 1694416-0 SSP/MT - CPF nº 011.932.711-26.
Cargo/função: Auxiliar de Magistério I, jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada junto à

Creche Municipal Santo Anjo.
Remuneração:  R$ 320,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Vanessa Bernartt Cobos  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 131, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada:  Wilma Chaquine Bagatini  - R.G. nº 401745 SSP/MS - CPF nº 465.302.581-91.
Cargo/função: Professora Pós-Graduada (N-III), jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada

junto à Escola Municipal Rural Nossa Senhora de Fátima, na Comunidade Matão.
Remuneração:  R$ 650,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Valdívia Beck  - Contratada.

Extrato Termo de Rescisão de Contrato

Espécie:  Termo de Rescisão de Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada:  Márcia Zampieron  - R.G. nº 1586239-9 SSP/MT - CPF nº 013.595.001-54.
Cargo/função:  Auxiliar Administrativo, junto à Secretaria da Escola Municipal Matilde Altenhofem,

desde 01/01/2007.
Motivo da Rescisão: Rescisão por iniciativa da Contratante, por motivo de nova lotação e nova

contratação da Contratada em outro cargo (Agente Administrativo).
Verbas:  As partes concordam mutuamente que em função desta rescisão contratual não haverá nenhuma

indenização à Contratada, ressalvado o vencimento normal a que fizer jus até a data da presente rescisão.
Data assinatura do Termo: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Márcia Zampieron - Contratado.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada:  Márcia Zampieron  - R.G. nº 1586239-9 SSP/MT - CPF nº 013.595.001-54.
Cargo/função: Agente Administrativo, a ser desempenhado junto à Secretaria Municipal de

Administração, na Prefeitura Municipal.
Remuneração:  R$ 600,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
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Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3920, Morada do Ouro
CEP: 78.000-070  Cuiabá-MT

Fone: (65)2123-1200

Portal: www.amm.org.br

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA AMM

Orientação para publicação
De acordo com as instruções normativas do Jornal Oficial dos
Municípios de 04 de maio de 2006, os documentos deverão
ser encaminhados à Coordenação de Comunicação até as 12
horas do dia anterior a publicação, digitalizados em disquete,
CD ou enviadas para o e-mail:

jornaloficial@amm.org.br
 
Atendimento Externo:
 De segunda à sexta-feira  – Das 8 às 12 horas
                                                   Das 13h30 às 17 horas
Distribuição: Via Correio

Mais informações
Fones:(65)2123-1268 ou 2123-1269

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICÍPIOS

Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Márcia Zampieron - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000 e art. 133, Lei 197/2004.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Luana Duarte dos Santos  - R.G. nº 1303199-6 SSP/MT - CPF nº 698.251.571-00.
Cargo/função: Auxiliar de Magistério I, jornada 20 aulas semanais, a ser desempenhada junto à

Creche Municipal Santo Anjo.
Remuneração:  R$ 320,00 p/ mês.
Prazo: Até 31/12/2007.
Data assinatura: 01/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Luana Duarte dos Santos  - Contratada.

Extrato de Contrato

Espécie:  Contrato Temporário de Servidor por Excepcional Interesse Público.
Vínculo Legal: Lei Municipal nº 102, de 20/12/2000.
Regime Previdenciário:  INSS.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Maria Aparecida Carvalho Camargo  - R.G. nº 5.949.914-9 SSP/PR - CPF nº 924.402.289-20.
Cargo/função: Auxiliar Administrativo, a ser desempenhado junto à Escola Municipal de Educação

Básica Matilde Altenhofem
Remuneração:  R$ 450,00 p/ mês.
Prazo: Até 10/08/2007.
Data assinatura: 05/02/2007.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Maria Aparecida Carvalho Camargo - Contratada.

Extrato de Termo Aditivo

Espécie:  II Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Laboratoriais Nº 001/2006.
Vínculo Legal:  Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores.
Contratante: Prefeitura Municipal de União do Sul - CNPJ nº 01.614.538/0001-59.
Contratada: Antonio Vieira de Faria Júnior - ME     -  CNPJ:  07.699.527/0001-03.
Alteração do Objeto: Altera a redação da Cláusula Primeira do Contrato de Prestação de Serviços

Laboratoriais nº 001/2006, acrescentando novos exames laboratoriais, passando a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO:”
“O presente instrumento tem por objeto a contratação de Serviços Profissionais de Exames Laboratoriais

Básicos, com a CONTRATADA acima qualificada, para atendimentos a pacientes encaminhados pela Secretaria
Municipal de Saúde, a serem prestados no Laboratório da Contratada, compreendendo: hemograma, urina tipo I,
parasitológico de fezes, VHS 1, glicemia em jejum, VDRL, tipagem sangüínea, secreção vaginal uretral, pesquisa
de plasmódium, leischmaniose, Hanseníase, lâmina de malária, BAAR escarro e teste de gravidez, totalizando 500
(quinhentos) exames mensais, sendo reservados 20 (vinte) exames para situações de urgências. Serão realizados
também exames de: ácido úrico, bilirrubina total e frações, colesterol total, creatinina, potássio, sódio, uréia,
triglicerídeos, colesterol LDL e HDL, tempo de coagulação (Celite e Lee White), hematócrito, eritrograma e
coagulograma completo, em número de 100 (cem) exames, estes mediante regulação na Secretaria Municipal de
Saúde. Ainda, serão realizados por mês: até 05 (cinco) exames de Hepatite B HBsAg; até 09 (nove) exames de HIV
1 e 2 Elisa; até 04 (quatro) exames de Rubéola IgM e até 05 (cinco) exames de Toxoplasmose IgM Elisa.”

Alteração do Valor: Em decorrência da alteração do objeto na forma da Cláusula Primeira do presente
termo aditivo, o valor mensal dos serviços passa a ser acrescido em R$ 700,00 (setecentos reais), obedecido
o disposto no § 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93, totalizando o valor bruto do presente contrato em R$ 6.900,00
(seis mil e novecentos reais) por mês.

Ratificação: Ficam ratificadas e mantidas em plena vigência as demais cláusulas do Contrato de
Prestação de Serviços Laboratoriais de nº 001/2006 e do I Termo Aditivo de 29/12/2006, que não conflitarem
com o presente termo aditivo.

Data de assinatura:  01/02/2006.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Dr. Antonio Vieira de Faria Júnior

– pela Contratada.

PORTARIA Nº 021/2007.

Data: 02/02/2007.
Concede Licença para Trato de Interesses Particulares à funcionária que menciona e dá outras providências.

ENIO ALVES DA SILVA, Prefeito Municipal de União do Sul, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais e observando o disposto no art. 83 e parágrafo único, da Lei Complementar nº 005, de 05
de maio de 2004 (Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Municipais), e

Considerando o teor do Requerimento subscrito pela funcionária abaixo identificada;

R E S O L V E :

Art. 1º - Fica concedida Licença para Tratar de Assuntos de Interesse Particular, à funcionária efetiva
Srª. ROSE LÚCIA BREMBATTI AGAZZI– Professora Pós-Graduada, portadora do R.G. nº 19.601.048 SSP/
SP e do CPF nº 446.046.611-20, por um período de até 03 (um) anos consecutivos, a contar de 02 de fevereiro
de 2007, sem remuneração.

Art. 2º - A licença poderá ser interrompida antes do término do prazo, a pedido do servidor ou a critério
da administração.

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

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

GABINETE DO PREFEITO, União do Sul, MT, 02 de fevereiro de 2007.

ENIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 022/2007.

Data: 02/02/2007.

Nomeia funcionário para cargo em comissionado.

ENIO ALVES DA SILVA, Prefeito Municipal de União do Sul, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do disposto no art. 52, da Lei nº 198, de 05 de maio de 2004;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear, o Sr. ELÍZIO JOSÉ DA SILVA, portador do R.G. nº 867.665 SSP/MT e do CPF nº 502.725.601-
97, para exercer a partir desta data, o cargo em comissão de Adjunto de Operações, vinculado à Secretaria Municipal
de Obras e Viação, percebendo para tanto vencimentos na forma do Anexo II, da Lei nº 198/2004.

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

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

GABINETE DO PREFEITO, União do Sul, MT, 02 de fevereiro de 2007.

ENIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 023/2007.

Data: 06/02/2007.

Nomeia funcionária para cargo comissionado.

ENIO ALVES DA SILVA, Prefeito Municipal de União do Sul, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do disposto no art. 52, da Lei nº 198, de 05 de maio de 2004;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Srtª. FRANCINE BARBOSA, portadora do R.G. nº 967.865 SSP/MT e do CPF nº
580.568.311-34, para exercer a partir desta data, o cargo em comissão de Enfermeira Padrão, vinculada à
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, percebendo para tanto vencimentos na forma do Anexo II, da
Lei nº 198/2004.

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

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

GABINETE DO PREFEITO, União do Sul, MT, 06 de fevereiro de 2007.

ENIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal


