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AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Água
Boa, Estado de Mato Grosso, torna público que fará realizar-se na sala de
Licitações, a seguinte Licitação regida pela Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de
1993 e atualizada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações posteriores.

MODALIDADE: Tomada de Preços nº. 004/2008.
OBJETO: Contratação de pessoa física para prestação de serviços junto à
Secretaria de Educação, Administração, Infra-estrutura/DEMAE e Saúde/Ação
Social, conforme especificações do edital.
REALIZAÇÃO: 05/03/2008.
HORAS: 08:00 hs.

O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados
na sede da Prefeitura Municipal de Água Boa MT, no horário das 07:30 às
11:30 horas até o terceiro dia que anteceder o recebimento dos envelopes.

Água Boa - MT, 20 de Fevereiro de 2008.
__________________________________

Ari Celso Pinto dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2008

A Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, através do
seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto nº. 1926/2008, comunica aos
interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Presencial
nº. 009/2008 no dia 03/03/2008 às 08:00 horas (Horário Local). Este pregão
será regido pelo Decreto Municipal nº. 1.865/2.007, Lei Federal 10520/2002,
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais
disposições aplicáveis.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 009/2008.
OBJETO: Aquisição de diversas peças  para a Pá Carregadeira Michigan 55C
e Rolo Compactador Dynapac.
REALIZAÇÃO: 03/03/2008.
ABERTURA DA SESSÃO: 08:00 horas.
ABERTURA DA DISPUTA DE PREÇO: 08:30 horas.

O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados
na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Água Boa ou ainda pelo site
www.agua.mt.gov.br . Demais informações pelo telefone (66) 3468 6426, ramal
426 ou ainda pelo endereço licitacao@aguaboa.mt.gov.br.

Água Boa, 20 de Fevereiro de 2.008.

Fábio Tadeu Weiler
Pregoeiro Oficial do Município de Água Boa

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2008

A Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, através do
seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto nº. 1926/2008, comunica aos
interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Presencial
nº. 010/2008 no dia 03/03/2008 às 10:00 horas (Horário Local). Este pregão
será regido pelo Decreto Municipal nº. 1.865/2.007, Lei Federal 10520/2002,
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais
disposições aplicáveis.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 010/2008.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
em manutenção corretiva e assistência técnica de microcomputadores, seus
componentes e periféricos internos e externos, incluindo suporte para instalação
de programas, formatação, configuração de redes dentre outros serviços, sem
fornecimento de peças de reposição.
REALIZAÇÃO: 03/03/2008.
ABERTURA DA SESSÃO: 10:00 horas.
ABERTURA DA DISPUTA DE PREÇO: 10:30 horas.

O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados na
sala de licitações da Prefeitura Municipal de Água Boa ou ainda pelo site
www.agua.mt.gov.br . Demais informações pelo telefone (66) 3468 6426, ramal
426 ou ainda pelo endereço licitacao@aguaboa.mt.gov.br.

Água Boa, 20 de Fevereiro de 2.008.

Fábio Tadeu Weiler
Pregoeiro Oficial do Município de Água Boa

Prefeitura Municipal de Araguaiana
EDITAL Nº 001/2008

SELEÇÃO DE A.C.S.

“PROCESSO SELETIVO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
NAS MICROÁREAS “ 06 e 08”.

A Prefeitura Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, torna
público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para
A.C.S. do Programa Agente Comunitários de Saúde nos termos da legislação
pertinente ao Programa e das normas municipais de saúde.

Estarão abertas as inscrições para 01 (uma) vaga na microárea 06 e 01
(uma) vaga na microárea 08 dentro das  delimitações da área, conforme
Mapa de visualização existente na Secretaria Municipal de Saúde.
A abertura das inscrições será no período de 08/02/2008 A 15/02/2008,  no horário
das 07:30 às 11:30hs e das 13:30 às 17:30hs na Secretaria Municipal de Saúde,
apresentando cópia do RG, CPF, Título de Eleitor e Comprovante de Endereço.

Os candidatos deverão preencher os requisitos abaixo:
· Morar na Microárea
· Idade mínima de 18 anos
· Ter 1º grau completo
· Não ter vínculo empregatício
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· Ser habilitado para o trânsito
· Disponibilidade para jornada de 40 hs /semanais
· Salário: Salário Mínimo
· Prazo de contratação: Indeterminado, conforme Lei Municipal nº

443/2007 de 28/02/2007.
O Processo seletivo será realizado no dia 20/02/2008. Os candidatos

deverão apresentar-se munidos de caneta azul, lápis, borracha, RG, CPF e
comprovante de inscrição.

O local das provas será na Escola Municipal Dom Bosco, sito à Praça
da Matriz s/n, a partir das 14:00hs às 17:00hs.

Araguaiana – MT, 08  de Fevereiro de 2008.

NELSO MARQUES FILHO
Prefeito Municipal

EDITAL Nº 002/2008

SELEÇÃO DE A.C.S.

“PROCESSO SELETIVO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE NA MICROÁREAS 08.

A Prefeitura Municipal de Araguaiana, Estado de Mato Grosso, torna
público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para
A.C.S. do Programa Agente Comunitários de Saúde nos termos da legislação
pertinente ao Programa e das normas municipais de saúde.

Estarão abertas as inscrições para 01 (uma) vaga na microárea 08 dentro
das  delimitações da área, conforme Mapa de visualização existente na
Secretaria Municipal de Saúde. A abertura
das inscrições será no período de 18/02/2008 A 22/02/2008,  no horário das
07:30 às 11:30hs e das 13:30 às 17:30hs na Secretaria Municipal de Saúde,
apresentando cópia do RG, CPF, Título de Eleitor e Comprovante de Endereço.

Os candidatos deverão preencher os requisitos abaixo:
· Morar na Microárea
· Idade mínima de 18 anos
· Ter 1º grau completo
· Não ter vínculo empregatício
· Ser habilitado para o trânsito
· Disponibilidade para jornada de 40 hs /semanais
· Salário: Salário Mínimo
· Prazo de contratação: Indeterminado, conforme Lei Municipal nº

443/2007 de 28/02/2007.
O Processo seletivo será realizado no dia 27/02/2008. Os candidatos

deverão apresentar-se munidos de caneta azul, lápis, borracha, RG, CPF e
comprovante de inscrição.

O local das provas será na Escola Municipal Dom Bosco, sito à Praça
da Matriz s/n, a partir das 14:00hs às 17:00hs.

Araguaiana – MT, 18  de Fevereiro de 2008.

NELSO MARQUES FILHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Nº 001/2008.

O Prefeito Municipal de Araguaiana – MT, torna-se público que os

Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO), do 6º (Sexto),

Bimestre de 2007, nos termos do § 3º do Art. 162 da Constituição Estadual

e exigido pela Lei nº 101/2000, com relação à ampla publicidade. Estando,

contudo os mesmos publicados por afixação no mural da Prefeitura Municipal,

situada a Avenida Presidente Vargas nº 643, Centro, Araguaiana – MT, para

que todos os interessados tomem conhecimento.

Araguaiana – MT, 15 de Janeiro de 2008.

NELSO MARQUES FILHO

Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Nº 002/2008.

O Prefeito Municipal de Araguaiana – MT, torna-se público que os

Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), do 3º (Terceiro), Quadrimestre de

2007, nos termos do § 3º do Art. 162 da Constituição Estadual e exigido

pela Lei nº 101/2000, com relação à ampla publicidade. Estando, contudo

os mesmos publicados por afixação no mural da Prefeitura Municipal, situada

a Avenida Presidente Vargas nº 643, Centro, Araguaiana – MT, para que

todos os interessados tomem conhecimento.

 Araguaiana – MT, 15 de Janeiro de 2008.

NELSO MARQUES FILHO

Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Nº 003/2008.

O Prefeito Municipal de Araguaiana – MT, torna-se público que à

Disposição das Contas do ano de 2.007, para todos os contribuintes, nos

termos do Art. 49 da Lei Complementar 101/2000, com relação à Transparência

da Gestão Fiscal, contudo os mesmos publicados por afixação no mural da

Prefeitura Municipal, situada à Avenida Presidente Vargas nº 643, Centro,

Araguaiana – MT, para que todos os interessados tomem conhecimento.

Araguaiana – MT, 15 de Fevereiro de 2.008.

NELSO MARQUES FILHO

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Araputanga
DESPACHO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2008 – REGISTRO DE PREÇO

A empresa CIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA, somente

protocolou a documentação exigida no item 6.1.1, e do edital do

processo licitatório acima mencionado às 15:00 (quinze) horas do

dia 13 de fevereiro de 2008, deixando de cumprir o prazo de 02

(dois) dias úteis a contar da lavratura da ata de analise de proposta

que se deu em 08 (oito) de fevereiro de 2008, prazo este estipulado

pelo  pregoeiro e cujo termino se deu no dia 12 (doze) de fevereiro

de 2008 as 17:00 (dezessete) horas.

Diante do exposto, fica declarada inabilitada a empresa CIA

BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA pelo motivo acima narrado, e

consequentemente fica convocada a segunda classificada, empresa

V.M. PIVETA & CIA LTDA, à apresentar proposta de preço devidamente

alterada para posterior homologação e adjudicação dos itens 03 e

04 do presente certame.

Em relação ao recurso interposto pela empresa V.M. PIVETA

& CIA LTDA, aproveito o presente ato para registrar que o mérito

do mesmo não será apreciado devido a perda do objeto,

decorrente da inabilitação da empresa CIA BRASILEIRA DE

PETROLEO IPIRANGA.

Araputanga-MT, 13 de fevereiro de 2008.

REGINALDO LUIZ SCHIAVINATO

Pregoeiro
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AVISO DE RESULTADO

PREGAO PRESENCIAL  Nº 001/2008

Objeto do Pregão: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento

de: Gasolina, Óleo Diesel, Álcool.

Data da realização: 15/02/2008

Vencedora dos Itens:  01, 02 e 05 a empresa  AUTO POSTO

ARAPUTANGA LTDA - Valor Total dos Itens R$: 184.865,00 (cento e oitenta

e quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais).

Vencedora dos Itens: 03 e 04 a empresa V. M. PIVETA & CIA LTDA -

Valor Total dos Itens R$: 711.644,09 (setecentos e onze mil seiscentos e

quarenta e quatro reais e nove centavos).

Araputanga MT,  15 de fevereiro de 2008.

Reginaldo Luiz Schiavinato

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres
DECRETO Nº 017/2008

Decreta Luto Oficial Municipal e dá outras providências.

ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, Prefeito Municipal de Barra do
Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pôr Lei.

Considerando o falecimento da Senhora MARIA SÉLIA SANTOS VIEIRA;

Considerando sua brilhante carreira de mulher pública e pelos relevantes
serviços prestados ao Município de Barra do Bugres.

D/E/C/R/E/T/A:

Art.1º - Fica decretado LUTO OFICIAL no Município de Barra do Bugres,
nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2008, em decorrência do falecimento da
Senhora MARIA SÉLIA SANTOS VIEIRA, a partir desta data.

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 19 de fevereiro de 2008.

  ANICETO DE CAMPOS MIRANDA
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.751/2008

Que dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº. 1.722/2007, que trata
da LOA, para o exercício financeiro de 2008.

A Câmara Municipal de Barra do Bugres, tendo em vista o que dispõe o
artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, aprova e o Prefeito Municipal ANICETO
DE CAMPOS MIRANDA, nos termos do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal,
sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica alterado o Inciso I do Artigo 4º da Lei Municipal nº 1.722/
2007 que passa a vigorar com a seguinte redação.

Art. 4º - ......................

I – Abrir créditos adicionais suplementares, na forma dos artigos 42 e 43
da Lei Federal nº 4.320/64, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da
despesa fixada no artigo 1º (primeiro) desta lei.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Bugres – MT, aos 18 dias do
mês de fevereiro de 2008.

ANICETO DE CAMPOS MIRANDA
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº  1.753/2008

Que dispõe sobre modificação de ação no anexo I da Lei Municipal n.º

1.708/2007 e alterações posteriores, que trata da LDO, para o exercício

financeiro de 2008.

A Câmara Municipal de Barra do Bugres, tendo em vista o que

dispõe o artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, aprova e o Prefeito

Municipal ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, nos termos do artigo 77 da

Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte lei:

Art.1º - Fica modificado o anexo I da Lei Municipal nº 1.708/2007 e

alterações posteriores, de que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias

do Município para o exercício de 2008, as seguintes ações, conforme

segue abaixo:

06 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Programa: 3010 – Administração e Planejamento

Projeto:1097 – MANUTENÇÃO DO PROJETO PMAT

Elemento: 4.4.90.52.00.00 – Equip. e Material Permanente  R$  120.000,00

Art.2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Bugres, MT, aos 18 dias do

mês de Fevereiro do ano de 2008.

ANICETO DE CAMPOS MIRANDA

Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Carlinda

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2008.

Setor Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES-MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS

URBANOS.

Fundamento Legal: Regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de Julho de
2002, Decreto Municipal Nº. 04/GP/2007, de 28 de fevereiro de 2007, e
subsidiariamente pela Lei n.º 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores.

Tipo: Menor Preço, por Item.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO NA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES – MT, especificados
no ANEXO I do edital.

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTA DE PREÇOS

Dia: 06 de Março de 2008.
Hora: Às 13:30 horas - entrega dos envelopes.
Às 14:00 horas - Início da Sessão - Abertura dos envelopes.
Local: Sala de Pregões da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - MT.
 Praça Ângelo Masson, Nº. 1000, Centro, Barra do Bugres - MT.
1 - TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 Dotações Orçamentária, Pagamento, Prazo de Contrato, Condições
Gerais, e outras informações pertinentes, vide TERMO DE REFERÊNCIA –
ANEXO I do edital.

1.2 O edital completo, suas alterações e informações necessárias,
poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico:
www.barradobugres.mt.gov.br, ou através do departamento de Licitações
desta prefeitura, pelo telefone: 65 3361-2771, no horário de funcionamento
de 07:00 às 13:00 horas.

Barra do Bugres-MT, 20 de fevereiro de 2008.

SAULO ALMEIDA ALVES
PREGOEIRO
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Prefeitura Municipal de Castanheira
TERMO DE RETIFICAÇÃO

(Onde se lê trator 04 cilindro acima de 85 cvs  - leia  trator  04 cilindro

igual ou acima de 85 cvs)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 03/2008

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Castanheira - MT,

processo de licitação na modalidade Tomada de Preços n° 03/2008, tipo

menor preço global, que tem por objeto, a aquisição de 01 trator 4 cilindros

acima de 85 cvs e 01 carreta agrícola de madeira 02 eixos com pneus.

Conforme contrato de repasse n° 2628.0227129-36/2007/MAPA/CAIXA. A

entrega dos envelopes de habilitação e proposta comercial será até o dia 21

de fevereiro de 2008 para abertura as 14:00 h. O Edital completo poderá ser

adquirido de 2.ª a 6.ª feira no horário de 13:00 às 17:00 horas na sede da

Prefeitura Municipal de Castanheira à rua Mato Grosso 142, em Castanheira

- Mt. Maiores informações pelo telefone 0XX66 3581 1666.

JOÃO MANÇANO BRUSCAGIN

Pres. Com. Permanente de Licitações

TERMO DE RETIFICAÇÃO

(Onde se lê trator 04 cilindro acima de 105 cvs  - leia  trator  04 cilindro

igual ou acima de 105 cvs)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 04/2008

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Castanheira - MT, processo

de licitação na modalidade Tomada de Preços n° 04/2008, tipo menor preço

global, que tem por objeto, a aquisição de 01 trator 4 cilindros tubo acima de

105 cvs e 01 carreta agrícola de madeira 02 eixos com pneus.grade aradora

controle remoto 16x28x7.5, semedeira/adubadeira distribuidora de calcário,

Conforme contrato de repasse n° 2628.0227129-36/2007/MAPA/CAIXA. A

entrega dos envelopes de habilitação e proposta comercial será até o dia 21

de fevereiro de 2008 para abertura as 16:00 h. O Edital completo poderá ser

adquirido de 2.ª a 6.ª feira no horário de 13:00 às 17:00 horas na sede da

Prefeitura Municipal de Castanheira à rua Mato Grosso 142, em Castanheira -

Mt. Maiores informações pelo telefone 0XX66 3581 1666.

JOÃO MANÇANO BRUSCAGIN

Pres. Com. Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de Cláudia
RETIFICAÇÃO

No extrato de contrato nº 001/2008, publicado no Diário oficial, dia 18/02/
2008, após a correção lê-se corretamente:
EXTRATO DE CONTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2008.

EXTRATO DO 1º CONTRATO Nº 001/2008.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CLÁUDIA/MT.
CONTRATADO: EXATA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos profissionais de contadoria na
execução contábil orçamentária, financeira, patrimonial  e previdenciária.

DATA: 01/02/2008 A 31/12/2008
CONTRATO: Nº 001/2008.

ANDRÉIA TEOLIDE SCHNEIDER
Presidente da C.P.L.

Prefeitura Municipal de Confresa
Concorrência Publica nº 01/2008

A Prefeitura Municipal de Confresa – MT, torna público que fará realizar

no dia 24  /03/2008 às 10:30 horas, em sua sede administrativa, sita à Av

Centro Oeste nº 286, Licitação na modalidade : Concorrência  Pública nº

01/2008. Para a contratação de empresa para execução de serviços

transporte escolar, o Edital contendo especificações poderá ser retirado na

sede da Prefeitura de Confresa, nos horários das 8:30 horas às 11:00 horas.

Confresa, 20 de fevereiro de 2.008 .

Denis Marcos Pereira

 Presidente Comissão Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA PREÇOS 04/2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT, torna público a Tomada

de Preços nº 04/2008, objeto: “aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento

de merenda escolar”. Data de abertura dos envelopes 07/03/2008, às 15:00 horas,

maiores informações na sala licitações, sito a Av Centro Oeste 286.

Confresa, 20 de fevereiro de 2008.

 Denis Marcos Pereira

Presidente CPL

Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste
EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2008

PARTES: P. M DE CONQUISTA  e  A  EMPRESA GRÁFICA E EDITORA
POSIGRAF S/A.
OBJETO: contratação do Sistema Aprende Brasil de Ensino (SABE), para
fornecimento de material didático composto dos Livros Didáticos Integrados
VALOR : R$ 107.281,60 (cento e sete mil, duzentos e oitenta um reais e
sessenta centavos)
04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04.04.12.361.0005.2029 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUDEB 40%
04.05.12.365.0004.2031 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM
ENSINO INFANTIL
PRAZO: 11 (onze) meses
DATA: 28/01/2008

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2008

PARTES: P. M DE CONQUISTA  e   o MEDICO DR. AIRTON LAZARO
DE SOUZA.”
OBJETO: serviço profissional de médico, na especialidade de traumatologia
e ortopedia,
VALOR : R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais),
06 – SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.003.2.03500– Manutenção da FAE
PRAZO: 11 (onze) meses
DATA: 01/02/2008

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2008

PARTES: P. M DE CONQUISTA    e o Topógrafo ADERCIO PADILHA DE AMORIM,.”
OBJETO: serviço técnico de topografia em ruas e avenidas
VALOR : R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
09 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0022.2077 – Manutenção da Divisão de Obras e Serviços
PRAZO: 30 (trinta) dias
DATA: 13/02/2008
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2008

PARTES: P. M DE CONQUISTA    e ANÍBAL PIMENTEL NUNES”.
OBJETO:Execução de serviços de transporte de alunos do ensino fundamental;
VALOR:R$.40.00,00 (quarenta mil reais) 04– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04.006.12.361.00005.2032– MANUT. ENC. DIVISÃO TRANSP. ESCOLAR
PRAZO: 11 (onze) meses
DATA: 13/02/2008
DECRETO Nº 001/2008

“Atualiza a UPF e dá outras providencias”

WALMIR GUSE, Prefeito Municipal de Conquista D’Oeste, Estado de
Mato Grosso, usando das atribuições legais e especialmente as contidas
na Lei Complementar n.º 002/2001,

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinado a atualização da UPF (Unidade Padrão Fiscal) de
acordo com o Artigo 2º da Lei 102/2002 de 10/12/2002, em 5,16%, índice apurado
no exercício anterior pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Art. 2º - O valor da UPF (Unidade Padrão Fiscal) para o exercício de
2008 é de 1.8747

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro.

Gabinete do Prefeito, em 11 de janeiro de 2008.

DECRETO Nº 002/2008

“Reajusta os vencimentos dos servidores municipais, Prefeito, Vice
Prefeito e Secretários Municipais, e dá outras providências”

WALMIR GUSE, Prefeito Municipal de Conquista D’Oeste, Estado de
Mato Grosso, usando das atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º  - Os valores dos vencimentos dos servidores municipais fica
corrigido, a partir de 1° de janeiro do corrente ano, em 5,16%, correspondente
ao INPC apurado no exercício anterior.

Art. 2º  - Os valores referentes aos subsídios do  Prefeito, do Vice
Prefeito e dos Secretários Municipais fica corrigido, a partir de janeiro do
corrente ano, em 5,16%, correspondente ao INPC apurado no exercício
anterior, nos termos permissivos do Artigo 3º da Lei Municipal nº 162/2004.

Art. 3º - O reajuste alcança todos os níveis do quadro de pessoal da
Prefeitura e será aplicado nos mesmos percentuais, cujos valores passam a
ser os constantes do anexo único, que integra o presente Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro.

Gabinete do Prefeito, em 11 de janeiro de 2008.

DECRETO Nº 003/2008

“Corrige o valor venal para a apuração do IPTU/2008”
WALMIR GUSE, Prefeito Municipal de Conquista D’Oeste, Estado de

Mato Grosso, usando das atribuições legais e especialmente as contidas
na Lei Complementar n.º 002/2001,

DECRETA:

Art. 1º  - Fica determinado a correção para efeito de lançamento do
IPTU 2008, em 5,16% de acordo com Índice do INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) apurado no exercício anterior.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro.

Gabinete do Prefeito, em 11 de janeiro de 2008.

DECRETO Nº 004/2008

“Decreta ponto facultativo no Município de Conquista D’oeste – MT”.
WALMIR GUSE, Prefeito do Município de Conquista D’Oeste, Estado

de Mato Grosso, usando das atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado Ponto Facultativo no município de Conquista
D’Oeste nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2008, segunda e terça feira de carnaval.

Art. 2º. O presente Decreto abrange a interrupção do atendimento ao
público no Paço Municipal e a paralisação das secretarias municipais, à
exceção dos serviços essenciais.

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

Gabinete do Prefeito de Conquista D’Oeste, Estado de Mato Grosso,
em 24 de janeiro de 2008.

PORTARIA N.º 002/2008

“Designa servidor requisitado para prestar serviços junto ao Juízo da
25ª Zona Eleitoral.”

WALMIR GUSE, Prefeito do Município de Conquista D’Oeste, Estado
de Mato Grosso, usando das atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor JEVERSON DE SOUZA, agente
administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, requisitado pela
Juíza da 25ª Zona Eleitoral, MT, a prestar serviços junto ao respectivo Cartório
Eleitoral, em Pontes e Lacerda, a partir de 15 de Fevereiro do corrente ano,
com ônus para o órgão de origem.

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

Registre-se,
Publique-se e
Cumpre-se.

Gabinete do Prefeito, em 22 de Janeiro de 2008

LEI N° 273/2008

“Autoriza a contratação de servidores temporários e dá outras providências”.

WALMIR GUSE, Prefeito Municipal de Conquista D’Oeste, Estado de
Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

 Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° – Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a contratar

servidor temporário, em caráter excepcional, nos termos da Lei Municipal
n. 172/2005, pelo prazo de cento e oitenta dias, prorrogável por igual período.

Parágrafo Único – Os cargos e quantidades de vagas autorizadas pela
presente Lei, são os constantes do Anexo Único, que integra a presente Lei.

Art. 2º – Os vencimentos obedecerão aos valores previstos no Plano
de Cargos, Carreiras e Salários do Município.

Art. 3º – As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por
conta de dotações próprias do orçamento vigente e, se necessário, suplementadas.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 11 de fevereiro de 2008.

LEI Nº 274/2008

“Concede abono salarial a servidor ocupante do cargo de trabalhador
Braçal e dá outras providencias”.

WALMIR GUSE, Prefeito Municipal de Conquista D’Oeste, Estado de
Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal a conceder, no exercício
de 2008, abono salarial ao servidor ocupante de cargo de “trabalhador braçal”,
estatutário ou contratado, no valor mensal de R$ 90,00 (noventa reais)
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Parágrafo Único – O abono de que trata o presente artigo não integra,

para todos os efeitos, o salário do servidor beneficiário.
Art.2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à

conta de dotações próprias do orçamento vigente e, se necessário, suplementadas.
Art.3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo

seus efeitos a 1º de janeiro de 2008.

Gabinete do Prefeito, em 11de fevereiro de 2008.

Prefeitura Municipal de Curvelândia
PORTARIA Nº 004/08 – SMECD/MT

Dispõe sobre a formação de uma Equipe Local da Rede Municipal de Educação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS,

no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e,

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o cumprimento do Decreto nº

6.094 que dispõe sobre a implementação do Compromisso Todos pela Educação.

RESOLVE:

Artigo 1º - Determinar a organização de Equipe Local da Rede Municipal

que tem por função construir o diagnóstico e o PAR da Rede Municipal de

Educação e deve ser composta por:

- Secretário Municipal de Educação.

- Técnicos da Secretario Municipal de Educação.

- Representantes de diretores das escolas.

- Representantes dos professores da Zona Urbana

- Representantes dos professores da Zona Rural

- Representantes da coordenação das Escolas

- Representantes do Quadro Técnico Administrativo

- Representantes dos Conselhos – CDCE’s

NOME DOS CONVOCADOS

ANTONIA AP. DANTAS DA SILVA

VANDA DA SILVA MOURA

EFIGÊNIA INACIA GOMES LOPES

SIRLEI PEREIRA RIBEIRO BALEEIRO

VALTER CARLOS DA SILVA

ANA MARIA FRANCO

MARIA TEREZA DA ROCHA

MARIA DE LOURDES COIMBRA

VILMA CHAVES GUERRERO

BENEDITO DE SOUZA MAGALHÃES

ESTER JULIA NASCIMENTO LOPES

GILSEMAR SIDNEI GOLONI

ROGERIO COIMBRA

RÉGIS AMANCIO FIORENTINO

SUELY PEREIRA LEAL

PORTARIA Nº 005/08 – SMECD/MT

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS,
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e,

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o cumprimento do Decreto
nº. 6.094 que dispõe sobre a implementação do “Plano de Metas
Compromisso Todos Pela Educação”.

CONSIDERANDO a necessidade de formar um Comitê local de
Acompanhamento do Plano de Ação Articulada - PAR.

RESOLVE:

Artigo 1º - Determinar a criação do Comitê Local que tem a função de
acompanhar a execução do Plano de Ação Articulada - PAR da rede Municipal
do Município de Curvelândia, durante 04 (quatro) anos, formado por
representantes das Redes Municipal e Estadual de Ensino.

Artigo 2º - Definir a Diretoria representativa do Comitê Local - Presidente
(Representante da SMECD); Vice-Presidente (Representante CDCEs);
Secretario executivo (Representante dos Gestores ou Coordenadores) das
redes municipal e estadual de ensino e demais representantes.

DIRETORIA
PRESIDENTE:
ESTER JULIA NASCIMENTO LOPES – efetiva no município – Técnica da SMECD
RG: 511.044 SSP/MT         CPF: 429.859.431-91
ENDEREÇO: Chácara Cajamar – Gleba Tupã
TELEFONE: (65) 3273-1301 CELULAR: 9633 8628
E-mail: seduc.curvelandia@gmail.com

VICE-PRESIDENTE:
AUGUSTO CHAVES – efetivo no estado –Gestor
RG: 093 186 SSP/MS                   CPF: 257.477.971-15
ENDEREÇO: Sitio São José, KM 3 - Plaquelândia.
TELEFONE: (65) 3273-1115
E-mail: boaesperanca@seduc.mt.gov.br

SECRETARIA:
VANDA DA SILVA MOURA – efetiva no município – Gestora
RG: 705 435 SSP/MT           CPF: 651.051.091-04
ENDEREÇO: Avenida Brasil, s/n - Centro.
TELEFONE: (65) 9954-4259
E-mail: seduc.curvelandia@gmail.com

VICE-SECRETARIA:
NEUZA MARIA ALVES DO CARMO – efetivo no estado – Professora
RG: 685 221 SSP/MT
CPF: 469.137.771-91
ENDEREÇO: Rua Primavera, nº 2932 – Centro
TELEFONE: (65) 9909-2883
E-mail: profneuza@hotmail.com

REGIS AMANCIO FIORENTINO – efetivo no município – técnico administrativo
RG: 153282-5 SSP/MT
CPF: 003.617.371-14
ENDEREÇO: Chácara Pepe - Gleba Tupã
TELEFONE: (65) 9961-2139
E-mail: reggiss@gmail.com

MARILENE EUGENIA DA SILVA - efetivo no município – professora
RG: 654562 SSP/MT
CPF: 567.682.061-18
ENDEREÇO: Rua Portugal, 3215 - Centro
TELEFONE: (65) 9984 5957 ou 3273 1245
E-mail: mari.genia@hotmail.com

APARECIDA MENDES BARBALHO - efetivo no município – secretária da escola
RG: 1472437-5 SSP/MT
CPF: 000.203.021-77
ENDEREÇO: Sitio Ouro Verde, MT 170 km 12 - Palmeirinha.
TELEFONE: (65) 9914 3625
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E-mail: seduc.curvelandia@gmail.com

EFIGENIA INACIA GOMES LOPES - efetivo no município – gestora
RG: 1198939-4 SSP/MT
CPF: 855.259.521-49
ENDEREÇO: Rua dos Desbravadores nº. 76
TELEFONE: (65) 9919-6432
E-mail: efi.genia_lopes@hotmail.com

LEONARDO DE SOUZA SILVA FILHO - efetivo no estado – professor
RG:
CPF: 131.512.743-15
ENDEREÇO: Rua Arapongas, 154 - Centro.
TELEFONE: (65) 3273 1125
E-mail: leonard.souza@hotmail.com

SUELY PEREIRA LEAL ARAUJO - efetivo no estado – professora
RG: 543 869 SSP/PI
CPF: 361.982.001-59
ENDEREÇO: Rua Paraíba, nº. 2794.
TELEFONE: (65) 9604-0117 3273-1301 ou 3273-1115
E-mail: suelyleal10@hotmail.com

VALTER CARLOS DA SILVA - efetivo no município – professor
RG: 399425 SSP/MT
CPF: 405.159.901-91
ENDEREÇO: Comunidade Santa Rita
TELEFONE: (65) 9622 7360 ou 9958 9425
E-mail: seduc.curvelandia@gmail.com

EDINA FAZIO PINHEIRO - efetiva no estado – professora
RG: 417 675 SSP/MT
CPF: 318.538.461-04
ENDEREÇO: Fazenda Josiane, MT 170 KM 22
TELEFONE: (65) 9989 3626
E-mail: seduc.curvelandia@gmail.com

MARIA SONIA DOS SANTOS - efetiva no estado – professora
RG: 0461882-3 SSP/MT
CPF:  486.910.891-72
ENDEREÇO: Rua Primavera, s/n - Centro
TELEFONE: (65) 3273 11115
E-mail: seduc.curvelandia@gmail.com

CLEONICE CARDOSO LEAL - efetiva no estado – professor
RG: 243 687 SSP/PI
CPF: 138.915.703-25
ENDEREÇO: Avenida Mariana, 3261 - Centro
TELEFONE:  (65) 3273 1234
E-mail: seduc.curvelandia@gmail.com

Artigo 3º - O Comitê Local terá como competências:

I. Acompanhar a implementação e execução do Plano de Ação
Articulada PAR da rede Municipal de Curvelândia;

II. Analisar os relatórios de progresso da execução do Plano de Ação
Articulada PAR da rede Municipal de Curvelândia;

III. Avaliar o desempenho e os resultados alcançados pelo do Plano de
Ação Articulada PAR da rede Municipal de Curvelândia;

IV. Contribuir para a divulgação do Plano de Ação Articulada PAR da
rede Municipal de Curvelândia junto à sociedade civil.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua
publicação, tendo a vigência até 31 de dezembro de 2011.

Registe-se, Publique-se e cumpra-se.

Curvelândia – MT, 14 de fevereiro de 2008.

Prefeitura Municipal de Diamantino
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Prefeitura Municipal de Feliz Natal

DECRETO MUNICIPAL N.º003/2008.
DATA: 02 DE JANEIRO DE 2008.
SUMULA: ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O

RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO
DE 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MANUEL MESSIAS SALES, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei,
e considerando o disposto nos Arts 8º e 13º, da Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças publicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providencias

DECRETA:

Artigo 1.º Fica  desdobrada a receita anual em Metas Bimestrais na
forma do Anexo I, bem como estabelecida a Programação Financeira para o
Exercício Financeiro de 2008 e o respectivo Cronograma de Desembolso
mensal que cada  Unidade Orçamentária estará autorizada a executar, de
conformidade com os Anexos II e III, que integram este decreto.

Parágrafo Único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade
especificas tais como: convênios, acordos e similares, terão sua programação
fixada de acordo com o seus respectivos planos de aplicação.

Artigo 2.º Se verificado, ao final de um determinado bimestre, que a realização
da receita poderá não comportar o cumprimento das metas estabelecidas, o
Poder Executivo comunicara este fato ao Poder Legislativo, devendo cada Poder,
por ato próprio, promover a limitação de empenho e a movimentação financeira,
de modo a manter o equilíbrio entre receitas e despesas.

Parágrafo Único. Excetuam-se do disposto no caput as despesas
que constituem obrigações legais ou constitucionais, inclusive aquelas
destinadas ao pagamento da amortização e encargos da divida publica e as
exceções prevista na Lei Municipal nº 223, de 24 de julho de 2007, que
dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2008.

Artigo 3.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
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 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL
 ESTADO DE MATO GROSSO
 Em 02 de janeiro de 2008.

MANUEL MESSIAS SALES
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

ALAN ROQUE DAPIEVE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E

FINANÇAS

PORTARIA MUNICIPAL N.º007/2008.
DATA: 23 DE JANEIRO DE 2008.
SUMULA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FELIZ NATAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MANUEL MESSIAS SALES, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o que estabelece o Artigo 132 Item II da Lei orgânica em vigor,

RESOLVE

Artigo 1.º Nomear a Sra. LAIRCE APARECIDA AMORIM SALES, para
responder pela Secretaria Municipal de Assistência  Social da Prefeitura
municipal de Feliz Natal.

Artigo 2.º Fica estabelecido que o Cargo em Comissão não será remunerado.

Artigo 3.º Esta Portaria é retroativa a primeiro de janeiro de 2008.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL
ESTADO DE MATO GROSSO
Em 23 de JANEIRO de 2008.

MANUEL MESSIAS SALES
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

ALAN ROQUE DAPIEVE
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

Prefeitura Municipal de Figueirópolis D’Oeste
TOMADA DE PREÇOS 001/2008

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Figueirópolis D’Oeste – MT, através da sua

Comissão Permanente de Licitação, torna publico o resultado do

julgamento das propostas do processo licitátório na modalidade de TP

001/2008, onde sagrou-se vencedora a empresa L. F. CONSTRUÇÕES

CIVIS LTDA, com a proposta global de R$268.540,00 (duzentos e sessenta

e oito mil, quinhentos e quarenta reais).

Figueirópolis D’Oeste MT, 19 de Fevereiro de 2008.

JESUS APARECIDO SOARES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
Resultado de Licitação

Concorrência Pública nº 01/2008

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guarantã

do Norte/MT, torna público para conhecimento dos interessados que na

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2008 sagrou-se vencedora para o item 01

a empresa A. P. GRANJA & CIA LTDA por apresentar o preço no valor unitário

de R$ 3,00 (três reais) o litro e no valor global de R$ 69.300,00 (sessenta e

nove mil e trezentos reais). Para o item 02 a vencedora foi a empresa MASTER

DIESEL TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA por apresentar o menor preço

no valor unitário de R$ 2,06 (dois reais e seis centavos) o litro e no valor global

de R$ 852.325,00 (oitocentos e cinqüenta e dois mil trezentos e vinte e cinco

reais). O total geral dos itens licitados foi de R$ 921.625,00 (novecentos e

vinte e um mil seiscentos e vinte e cinco reais).

Guarantã do Norte/MT, 19 de fevereiro 2008

NILTON GUIMARÃES SILVA

Comissão Permanente de Licitações

Presidente

Prefeitura Municipal de Jauru
DECRETO Nº. 008/2008, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2008.

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO E LOTAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS QUE ABAIXO MENCIONA, APROVADOS EM CONCURSO
PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS E TÍTULOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

PEDRO FERREIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jauru, Estado
de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

Considerando, a aprovação dos candidatos no Concurso Público de
Provas e Provas e Títulos, realizado no dia 10 de junho de 2007, conforme
Edital de Concurso Público nº. 001/2007, cumpridas as exigências e
formalidades legais, R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomear para cargos de provimento efetivo e lotar os
servidores públicos, abaixo relacionados nos respectivos cargos e padrões
nas correspondentes Secretarias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEM NIVEL GRAU
1 MARCIA TENORIO 01 I

CARGO: NUTRICIONISTA NIVEL GRAU
1 VIVIANE CASTILHO JUSTO 01 I

CARGO: ODONTOLOGO NIVEL GRAU
1 MARCUS JOSE ALVES LESSI 01 I

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO: MONITOR DE CRECHE NIVEL GRAU
1 ROSIMAR RUFINO DA S. RODRIGUES01 I
2 ELIANI MIRANDA DA CUNHA 01 I
3 JAQUELINE BATISTA ALVARES 01 I
CARGO: PROFESSOR DE PEDAGOGIA CLASSE NIVEL
1 ANDREIA ARAUJO DE SOUZA B I

CARGO: PROF. DE LINGUA PORTUGUESA CLASSE NIVEL
1 ITAMAR LUCAS ROSA B I

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO

CARGO: MEDICO VETERINARIO NIVEL GRAU
1 FRANCISCO R. FLORES 01 I
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Parágrafo Único – A nomeação e lotação dos servidores objetos deste

Decreto, consumar-se-ão com a posse dos mesmos, cumpridas as
disposições formais e legais, que disciplinam a matéria, com especificidade
para as que constam na Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e no
Estatuto dos Servidores do Município de Jauru.

Artigo 2º - Para a elaboração do ato de posse os candidatos deverão
apresentar duas cópias dos seguintes documentos:

a)- Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física-CPF, Título
Eleitoral, PIS/PASEP, Carteira de Trabalho, 02 fotos 3x4 recente;

b)- Certidão de Nascimento ou Casamento;

c)- Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, se do
sexo masculino;

d)- Atestado médico de sanidade física para o desempenho das funções;
e)- Diploma ou Certificado de Escolaridade com o devido registro no

respectivo Conselho de Classe;

f)- Atestado médico de sanidade mental, para o exercício do cargo;
g)- Declaração de bens que constituam seu patrimônio; e

h)- Certidão  negativa de antecedentes criminais, emitida pelo Fórum da
Comarca de domicílio do candidato.

Artigo 3º - O não comparecimento no prazo de 30(trinta) dias, após a publicação
deste Decreto, implicará na desistência do classificado convocado, podendo ser
convocado(s) imediatamente  posterior(es), obedecendo a ordem de classificação.

Artigo 4º - Caberá aos órgãos competentes as providências pertinentes
para o registro funcional, o lotacionograma, previsão/execução orçamentária
e financeira, acompanhamento, controle e avaliação dos servidores nomeados,
inclusive para efeito do cumprimento do estágio probatório.

Artigo 5º - Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Paço Municipal “Tancredo de Almeida Neves”, em
Jauru-MT., 19 de fevereiro de 2008.

__________________________________
PEDRO FERREIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2008 – CPL/PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAURU.

AVISO

Encontra-se aberta, na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Jauru, situada na Rua do Comércio, nº. 480, Bairro Centro,
Licitação Modalidade de Pregão Presencial, com finalidade de selecionar
propostas para (Contratação de Pessoa Jurídica especializada em
serviços de transportes escolares, em Zona Rural para Secretaria
Municipal de Educação, conforme anexo I), cuja especificações
detalhadas encontram-se em Anexo acompanhado o edital da licitação.

Regem a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, o Decreto
Municipal nº. 066/2005, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93 e demais
legislações aplicáveis.

A abertura desta licitação ocorrerá no dia 29(vinte nove) de Fevereiro de
2008, ás 09:00 (nove) horas, na sala de reuniões da Comissão Permanente
de Licitações, quando os interessados deverão apresentar os envelopes nº.
01 – Propostas de Preços e nº. 02 – Documentos de Habilitação ao Pregoeiro,
bem como a Declaração, em separado dos envelopes acima mencionados,
dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação
estabelecidos no ato convocatório do certame, de acordo com o modelo do
anexo IV que acompanha o Edital.

As Empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão
credenciar-se, mediante apresentação de documento de credenciamento de

acordo com o modelo em anexo acompanhado o Edital, junto ao Pregoeiro, a
partir das 08:30 horas do dia especificado no parágrafo anterior.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo
pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, em
meio magnético, mediante entrega de um disquete vazio, de segunda a
sexta – feira, no horário de 08:00 ás 11:00 ou pelo endereço eletrônico
www.jauru.mt.gov.br. E necessário que, ao fazer download do edital, seja
informado à Comissão Permanente de Licitação, via fone/fax (0xx65) 3244-
1855 ou 1849, a retirada do mesmo, para que possamos comunicar possíveis
alterações que se fizerem necessárias. A CPL não se responsabilizará pela
falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que
não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital. Quaisquer
duvidas contatar pelos telefones acima mencionados.

JAURU-MT, 19 de Fevereiro de2008.

      José Nilso da Costa
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Marcelândia
DECRETO MUNICIPAL N°. 010/2008
MARCELANDIA-MT DE 06 DE FEVEREIRO DE 2008.

Dispõe sobre a modalidade de licitação denominada pregão para
aquisição de bens e serviços.

ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE, Prefeito do Município de Marcelândia-
MT, no uso da competência prevista no inciso II do art. 30 da Constituição
Federal, bem como das atribuições de que trata a Lei Orgânica do Município,
e para cumprir o disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, com
observância do disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

DECRETA:

Art. 1º - Para efeito deste decreto considera-se:
I - Administração Pública Municipal: todos os órgãos da administração

direta, autárquica, fundações, empresas públicas, sociedades de economia
mista, fundos especiais e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Município;

II - bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidades possam ser definidos, concisa e objetivamente, no objeto do edital,
em perfeita conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado;

III - cidadecompras.com.br é o portal de compras municipais, definido
pelo Poder Executivo Municipal como o sistema eletrônico a ser utilizado no
âmbito da administração pública municipal para realização do pregão e demais
aquisições de bens e serviços através do uso da tecnologia da informação;

IV – Confederação Nacional de Municípios é a entidade responsável
pelo apoio técnico e operacional, que atuará como provedora do sistema
eletrônico de compras denominado Cidadecompras;

V – SICAF: Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores do
Governo Federal.

Art. 2º - As aquisições de bens e a prestação de serviços celebrados
pela administração Pública Municipal de Marcelândia serão realizadas
preferencialmente, na modalidade de licitação denominada pregão, que se
destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a
contratação mais econômica, segura e eficiente.

Art. 3º - A licitação na modalidade pregão é juridicamente condicionada
aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios
correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
competitividade e economicidade.

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre interessados, desde que
não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segura contratação.

Art. 4º - A licitação na modalidade pregão não se aplica às contratações
de obras e serviços de engenharia, às locações imobiliárias, alienações em
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geral e dos demais serviços cujas especificações dependem de avaliação
técnica, que serão regidas pela legislação geral da Administração.

Art. 5° – Todos quantos participem de licitação na modalidade pregão
têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido
neste Decreto, podendo qualquer interessado acompanhar o seu
desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a
realização dos trabalhos.

Art. 6° - À autoridade competente designada de acordo com as atribuições
previstas no regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe:

I – determinar a abertura da licitação;
II – designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio, observado

o que dispõe o art. 3º, § 1.º e inciso IV, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho e 2002;
III – apreciar e decidir as impugnações ao edital;
IV – decidir, em grau final, os recursos contra decisões que não tenham

sido reconsideradas pelo pregoeiro;
IV – homologar o resultado da licitação e promover a contratação.

Art. 7º - A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:
I – a definição do objeto do certame deverá ser precisa, suficiente, clara,

concisa e objetiva, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes
ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do
fornecimento ou prestação do serviço;

II – o termo de referência contendo os elementos capazes de propiciar a
avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado,
considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a
estratégia de suprimento e o prazo estimado de execução do objeto a ser contratado;

III – a autoridade competente ou, por delegação de competência, o
ordenador de despesa ou, ainda, o agente encarregado da compra no âmbito
da Administração, deverá:

a) estabelecer os critérios de aceitação das propostas, as exigências
de habilitação, as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e
as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos e das demais
condições essenciais para o fornecimento/prestação do serviço;

b) a justificativa da necessidade da aquisição do bem/ou serviço, bem
como o valor estimado;

c) designar, entre os servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação,
o pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a sua equipe de apoio.

IV – constarão dos autos a justificativa da necessidade de contratação,
a definição do objeto do pregão, as exigências de habilitação, os critérios de
aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento, minuta do contrato,
os prazos de fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços, bem
como o termo de referência, com todos os seus elementos técnicos.

Art. 8º — São atribuições do pregoeiro:
I – a abertura da sessão pública;
II – a abertura e análise das propostas iniciais de preços;
III – a análise das propostas;
IV – a condução dos procedimentos relativos aos lances;
V – a escolha da proposta ou do lance de menor preço;
VI – a decisão motivada sobre a aceitabilidade da proposta;
VII – a análise da habilitação;
VIII – a negociação direta com o proponente, na forma da Lei;
IX – a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor;
X – a elaboração da ata;
XI – a condução dos trabalhos da equipe de apoio;
XII – o recebimento das impugnações ao ato convocatório e seu

encaminhamento à autoridade competente;
XIII – a decisão sobre os pedidos de esclarecimentos e providências;
XIV – o recebimento dos recursos e sua apreciação, para fins de reconsideração;
XV – o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a

adjudicação, à autoridade superior, visando à homologação e contratação.

Art. 09 – A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por
servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da Administração,
preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da
entidade promotora do pregão.

Art. 10 - A fase externa do pregão observará as seguintes regras:
I – convocação dos interessados através de aviso publicado:
a) no Diário Oficial Estado de Mato Grosso, e ou Diário Oficial dos

Municípios da AMM, e ou Diário Oficial da União e em meio eletrônico, através

do “cidadecompras.com.br”, e site oficial do município, para a aquisição de
bens ou serviços comuns de valores estimados em até R$ 650.000,00
(seiscentos e cinqüenta mil reais);

b) no Diário Oficial Estado de Mato Grosso, e ou Diário Oficial dos
Municípios da AMM, e ou Diário Oficial da União em meio eletrônico, através
do cidadecompras.com.br e site oficial do município, e em jornal de grande
circulação, para a aquisição de bens ou serviços comuns de valores
estimados acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais).

§ 1º Os valores estipulados no inciso acompanharão as alterações
verificadas nos limites indicados nas alíneas “b” e “c” do artigo 23, inciso II,
da Lei Federal n° 8.666/93.

§ 2º Do aviso constará, de forma resumida, a definição do objeto da
licitação, a indicação de que o pregão será realizado por meio de sistema
eletrônico, seu endereço, data e hora de sua realização, o local, dias e
horários em que poderá ser lido ou obtido o edital completo.

II – o edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do objeto,
as exigências de habilitação, os critérios de aceitação da proposta, as
sanções por inadimplemento, a indicação do local, dia e hora de
realização da sessão pública do pregão;

III – todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF;

IV – a íntegra do edital deverá ser disponibilizado em meio eletrônico,
na internet, no site www.cidadescompras.com.br, e ou site oficial do
município, independente do valor estimado;

V – o edital fixará prazo não inferior a oito dias úteis, contados da
publicação do aviso, para a apresentação de propostas;

VI – o prazo de validade será de 60 (sessenta) dias, se outro não
estiver fixado no edital;

Art. 11 – Para habilitação será exigida, no mínimo, a comprovação da
regularidade fiscal, mediante apresentação dos seguintes documentos:

I – Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional
de Seguridade Social;

II – Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, expedido pela Caixa Econômica Federal;

III – certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa para com as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

IV - certidão negativa ou positiva com efeito de negativa expedida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional;

V – declaração do licitante que cumpre com o disposto no inciso XXXIII
do art. 7° da Constituição Federal.

§ 1º - Caso a Administração julgue necessário, poderá ainda definir em
edital documentação relativa à:

I - habilitação jurídica;
II – habilitação econômica
III – habilitação técnica.
§ 2º - Desde que previsto em edital, a apresentação da documentação

exigida para atender ao disposto nos incisos I a V do caput e incisos I e II
do § 1º deste artigo poderá ser dispensada mediante consulta a sistema de
registro cadastral que atenda aos requisitos na legislação pertinente.

§ 3º - O órgão licitante poderá utilizar os dados do SICAF para
atendimento do § 2º deste artigo.

Art. 12 - É vedada a exigência de:
I – garantia da proposta;
II – aquisição do edital pelos licitantes, como condição para

participar no certame;
III – pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a

fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução
gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação,
quando for o caso.

Art. 13 – Quando permitida a participação de empresas estrangeiras
na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos por tradutor juramentado.

Parágrafo único. O licitante deverá ter procurador residente e
domiciliado no País, com poderes para receber citação, intimação e
responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os
instrumentos de mandato com os documentos de habilitação.

Art. 14 – Quando permitida a participação de empresas reunidas em
consórcio, serão observadas as seguintes normas:
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I – deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou

particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que
deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será a
representante das consorciadas perante o órgão promotor do certame;

II – cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de
habilitação exigida no ato convocatório;

III – a capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da
capacidade técnica das empresas consorciadas;

IV – para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das
empresas deverá atender aos índices contábeis definidos no edital;

V – as empresas consorciadas não poderão participar, na mesma
licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente;

VI – as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas
obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; e

VII – no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso
I deste artigo.

Parágrafo único. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovido o
registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.

Art. 15 – As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas
até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
devendo o pregoeiro encaminhá-las à autoridade competente, que decidirá
no prazo de vinte e quatro horas.

Art. 16 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá
revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por comprovação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

§ 1º A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
§ 2° Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de
boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver, comprovadamente,
suportado no cumprimento do contrato.

DA OPERACIONALIZAÇÃO

Art. 17 – O pregão será realizado em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico que permita a comunicação através da internet.

Parágrafo único - O sistema referido no caput utilizará recursos de
criptografia e de autenticação que assegurem condições adequadas de
segurança em todas as etapas do certame.

Art. 18 - O pregão será conduzido pelo órgão promotor da licitação,
com apoio técnico e operacional da Confederação Nacional de Municípios
para todos os órgãos integrantes da Administração Pública Municipal.

Art. 19 - O órgão promotor da licitação disponibilizará condições técnicas
e materiais para os fornecedores que não dispõem de recursos tecnológicos,
permitindo dessa forma o acesso ao CidadeCompras, exclusivamente para a
realização do seu credenciamento, apresentação de proposta, oferta de
lances, intenção de recorrer e oferecimento de razões.

Art. 20 – Serão previamente credenciados perante o provedor do sistema
eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro,
os membros da equipe de apoio, os operadores do sistema e os licitantes
que participam do pregão eletrônico.

§ 1° O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação
e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

§ 2° A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado
ou em virtude de seu descredenciamento por órgão participante do
CidadeCompras;

§ 3° A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas,
pelo órgão da Administração Pública responsável ou pelo fornecedor,
imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso;

§ 4° O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou órgão promotor da
licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros;

§ 5° O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão eletrônico.

Art. 21 - A sessão pública do pregão será regida pelas seguintes regras:
I – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente

credenciados junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de três dias úteis
antes da data de realização do pregão;

II – a participação no pregão dar-se-á por meio de digitação da senha
privativa do licitante e subseqüente encaminhamento de proposta de preço
até a data e horário previsto no edital, exclusivamente por meio do
CidadeCompras.

III – como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento
e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital;

IV – no caso de contratação de serviços comuns, as planilhas de custos,
previstas no edital, deverão ser encaminhadas em formulário eletrônico
específico, juntamente com a proposta de preços;

V – a partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do
pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas e em
perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital;

VI – aberta à etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor.

VII – os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras estabelecidas no edital;

VIII – só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último
lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema;

IX – não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado primeiro pelo sistema eletrônico;

X – durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do detentor do lance;

XI – a etapa de lances da sessão pública, prevista em edital, será
encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo
sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo
de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances;

XII – alternativamente ao disposto no inciso anterior, poderá ser previsto
em edital o encerramento da sessão pública por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e
subseqüente transcurso do prazo de até trinta minutos, findo o qual será
encerrada a recepção de lances;

XIII – encerrada a fase de recebimento de lances, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante
que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço
melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação;

XIV – o pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após
negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;

XV – no caso de contratação de serviços comuns, ao final da sessão, o
licitante vencedor deverá encaminhar a planilha de custos referida no inciso
IV do art. 22, com os respectivos valores readequados ao valor total
representado pelo lance vencedor;

XVI – os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a
manifestação prévia e motivada do licitante, durante a sessão pública, o
encaminhamento de memorial e de eventuais contra-razões pelos demais licitantes,
serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários
próprios, aplicando-se as regras dos incisos XIX a XXIII deste artigo;

XVII – nas situações em que o edital tenha previsto requisitos de
habilitação não compreendidos pela regularidade perante o registro cadastral
utilizado pelo órgão responsável pela licitação, o licitante vencedor, no prazo
determinado pelo pregoeiro, cópia da documentação necessária, por meio
eletrônico – inclusive fac-símile, com posterior encaminhamento do original
ou cópia autenticada, observados os prazos legais pertinentes;

XVIII – a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances
apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão
constarão de ata divulgada no sistema eletrônico.

XIX – declarado o vencedor qualquer licitante poderá manifestar imediata
e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido prazo
de três dias corridos para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em
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igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

XX – a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará
a decadência do direito de recurso;

XXI – o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo;
XXII – o deferimento do pedido do recurso importará a invalidação apenas

dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
XXIII – decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos

procedimentais, a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto
ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos deste Decreto e artigo
49 da Lei Federal 8.666/93;

XXIV – Encerrada a etapa de lances da sessão publica, o licitante detentor
da melhor oferta comprovará sua habilitação, encaminhando ao pregoeiro a
documentação exigida no edital, inclusive através de fac-símile,
responsabilizando-se apresentar os respectivos originais ou cópias autenticadas,
no prazo de dois dias úteis, prorrogável por igual prazo a critério da Administração.

Art. 22 – No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando
possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

Parágrafo único. Quando a desconexão persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão do pregão poderá ser suspensa e terá reinicio somente
após comunicação expressa aos participantes.

Art. 23 – Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se
o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procederá
a verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo
o respectivo licitante declarado vencedor.

Parágrafo único. Na situação a que se refere este artigo, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido o preço melhor.

Art. 24 - O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de
entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou
instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

§ 1º - O prazo para defesa prévia será de cinco dias úteis a contar da notificação.
§ 2º - Caberá recurso no prazo de cinco dias a contar da publicação da

sanção no Diário Oficial.
§ 3º - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a

fase recursal no CidadeCompras – e, no caso de impedimento do direito de
licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período.

§ 4º - Somente a autoridade que registrou as penalidades no
CidadeCompras poderá fazer a sua retirada.

Art. 25 - Homologada a licitação pela autoridade competente o
adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente no prazo definido em edital.

Art. 26 - Como condição para a sua contratação o licitante vencedor
deverá manter as mesmas condições de habilitação.

Parágrafo único – Para comprovar a condição de habilitação a
autoridade competente poderá consultar o sistema de cadastro utilizado
pelo órgão responsável pelo processo.

Art. 27 – Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de
validade da proposta, não celebrar o contrato ou não apresentar situação
regular, no ato da assinatura deste, será convocado outro licitante, observada
a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no
artigo 24 e seu parágrafo único.

Art. 28 – Qualquer interessado poderá acompanhar os processos no
endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br

Art. 29 – O órgão promotor da licitação afixará no quadro de avisos
apropriado o resultado dos pregões eletrônicos.

Art. 30 – A Administração Municipal publicará, de acordo com a Lei
9755/98, o extrato dos contratos celebrados através do pregão.

Art. 31 - O licitante será responsável por todas as transações que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes
e verdadeiras sua propostas e lances.

Parágrafo único. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações
no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Art. 32 – Aplicam-se subsidiariamente as normas da Lei Federal n°
8.666/93, Decretos Federais números 3.555, de 08 de agosto de 2000 e
3.697, de 21 de dezembro de 2000.

Art. 33 – Compete a Secretaria Municipal de Administração estabelecer
normas e orientações complementares sobre a matéria regulamentada neste
Decreto, bem como resolver os casos omissos.

Art. 34 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELANDIA-MT DE 06 DE FEVEREIRO DE 2008.

ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE
Prefeito Municipal

ROBERTO BENTO HILARIO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 012/2008
       DATA: 14/02/2008

SÚMULA: DETERMINA O LANÇAMENTO DO IPTU – IMPOSTO
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO NO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA,
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE, Prefeito Municipal de
Marcelândia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Artigo 1º -  Determina o lançamento do IPTU - Imposto Predial e
Territorial Urbano, referente ao exercício  de 2.008.

Artigo 2º - O valor do lançamento de que trata o artigo anterior importa
em R$ 769.965,82 (setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta
e cinco reais e oitenta e dois centavos) sendo R$ 663.141,01 (seiscentos  e
sessenta e três mil, cento e quarenta e um reais e um centavo), referente
ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, e R$ 106.824,81 ( cento e
seis mil,  oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), referente
a Taxa Anual de Coleta de Lixo.

Parágrafo Único - O valor de que trata o “caput “ do Art. 1º, está
sujeito a alterações por eventuais correções de lançamento.

Artigo 3º - Qualquer alteração que se fizer necessária em relação ao
cadastro de imóvel ou valores, deverá o contribuinte solicitar junto ao
Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal, as devidas retificações
até o dia 31 de março de 2008.

Artigo 4º - Para o pagamento em cota única com vencimento em 31
de março de 2.008, será concedido desconto de 40% (quarenta por cento)
do valor lançado.

Artigo 5º - Para o pagamento parcelado, fixa -se as seguintes datas
de vencimento:

a- 1ª(primeira) parcela ou Cota Única com vencimento em 31 de
março de 2008;

b- 2ª(segunda) parcela com vencimento em 30 de abril de 2008;
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c- 3ª(terceira) parcela com vencimento em 30 de maio de 2008;
d- 4ª(quarta) parcela com vencimento em 30 de junho de 2008;
e- 5ª(quinta) parcela com vencimento em 31 de julho de 2008;

Artigo 6º - Quando o vencimento da parcela a ser paga ocorrer em dia
que não haja expediente na Instituição recebedora, o prazo para o pagamento
da mesma, passa a ser o primeiro dia útil subseqüente ao do seu vencimento.

Artigo 7º - Ficam notificados do lançamento do IPTU - Imposto Predial
e Territorial Urbano do Município de Marcelândia, relativo ao exercício de
2.008, todos os munícipes contribuintes, conforme relação de contribuintes,
que faz parte integrante deste Decreto, e que se encontra afixada no quadro
mural localizado no átrio da Prefeitura Municipal.

Artigo 8º - Os carnês de pagamento do IPTU - Imposto Predial e
Territorial Urbano, estarão sendo remetidos aos contribuintes até dia 29 de
fevereiro de 2008.

Parágrafo Único - O contribuinte que não receber seu carnê até dia 29
de fevereiro de 2008, deverá solicitar o mesmo junto ao Departamento de
Tributação da Prefeitura Municipal de Marcelândia, para providenciar o
respectivo pagamento.

Artigo 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação,
Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 14 de fevereiro de 2008.

ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE
Prefeito Municipal

 DECRETO Nº. 014/2008
                                    DATA: 14/02/2008

SÚMULA: COLOCA A DISPOSIÇÃO DOS MUNÍCIPES AS CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2007, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE, Prefeito Municipal de
Marcelândia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas por Lei, e em especial a Lei Orgânica do Município de
Marcelândia, Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETA:

 Artigo 1º -  Encontra-se a disposição dos munícipes as contas anuais
da Prefeitura Municipal de Marcelândia do exercício de 2007, durante sessenta
dias, a partir desta data, atendendo o Artigo 138 da Lei Orgânica do Município
de Marcelândia, Estado de Mato Grosso.

Artigo 2º - As contas de que trata o Artigo Primeiro estão a disposição
nas dependências da Prefeitura Municipal.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação,
Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 14 de fevereiro de 2008.

ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 015/2008.
DATA: 14/02/2008.

SÚMULA: NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA, ESTADO
DE MATO GROSSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE, Prefeito Municipal de
Marcelândia, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas por Lei; DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão de Transporte Escolar do Município
de Marcelândia, composta pelos seguintes membros:

I - Representantes dos Alunos:
Membro Titular: Adriano André Scheneider Hamerki
Membro Suplente: Andressa Costa da Silva

II - Representantes dos Pais:
Membro Titular: Wanderlei Ricardo Waldow
Membro Suplente: João Paulo Sedano

III - Representantes dos Professores da Rede Municipal de Ensino:
Membro Titular: Miguel Gilmar de Almeida Siqueira
Membro Suplente: Marinalva da Silva

IV - Representantes dos Professores da Rede Estadual de Ensino:
Membro Titular: Lourdes Maria de Deus
Membro Suplente: Eduardo Carlos Cian

V - Representantes do Poder Executivo:
Membro Titular: Márcia Rosalva da Silva Alves
Membro Suplente: Célio Félix de Souza

VI - Representantes do Poder Legislativo:
Membro Titular: Ervino Kovaleski
Membro Suplente: Sonia Suely Marcos de Lima

VII - Representantes do Conselho do FUNDEB/PNATE:
Membro Titular: Ana Nita da Silveira

VIII – Assessora Pedagógica:
Membro Titular: Elizabeth de Rossi Scarpin

Art. 2º - Para exercer a função de Presidente foi eleito o Sr. Miguel
Gilmar de Almeida Siqueira, e Vice-presidente a Srª. Ana Nita da Silveira.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 14 de fevereiro de 2008.

       ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia
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Prefeitura Municipal de Nova Guarita

Termo de Homologação

O Prefeito Municipal do Município de Nova Guarita – MT, no uso de

suas atribuições legais, Homologa o resultado do Processo Seletivo Público

nº 002/2008, realizado no dia 17/02/2008.

Nova Guarita - MT, 19 de fevereiro de 2008.

Antônio José Zanatta

Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Nova Lacerda
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EDITAL N.º 003/2008

O Prefeito Municipal de Nova Lacerda - Estado de Mato Grosso,

Excelentíssimo Senhor SEBASTIÃO JOSÉ MEDEIROS, no uso de suas

atribuições legais, faz saber que em conformidade com a Lei 11.350/2006 e nos

termos da Lei Complementar Municipal 029/2007 de 21/09/2007, restou que

após análise do Escritório Regional de Saúde de Pontes e Lacerda – MT ao

processo seletivo de Agente Comunitário de Saúde fica convalidado o seguinte

nome para tomar posse no prazo de 30 dias de acordo com os termos das Leis

Complementares Municipal 021/2005 e 022/2005 de 15/12/2005:

Nome Cargo

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA Agente Comunitário de Saúde

A candidata acima relacionada deverá se apresentar munida, obrigatoriamente,

do original e xerox (legível e sem rasuras) dos seguintes documentos:

I - Carteira de Identidade;

II – Certidão de Nascimento ou Casamento;

III - Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

IV - Título de Eleitor, acompanhado de comprovante de regularidade eleitoral.

V – Atestado médico de sanidade, física e mental, necessária ao

desempenho das funções inerente ao cargo expedido pelo órgão indicado

pela Secretaria Municipal de Administração de Nova Lacerda – MT;

VI - Certidão de Nascimento de seus filhos (as) (na hipótese):

VII – Diploma ou Certificado de Escolaridade, conforme exigência do

cargo, registrado no órgão competente;

VIII - Comprovação da habilitação profissional por entidade de classe ou

habilitação específica (na hipótese);

IX - 02 (duas) fotos (3x4) recentes e coloridas (sem fotocópia);

X – Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, se do

sexo masculino;

XI - Certidão Negativa de débito com a fazenda municipal;

XII - Declaração de bens que constituam seu patrimônio;

XIII – Carteira de Trabalho;

XIV – Comprovante de inscrição do PIS/PASEP, se já inscrito, ou

Declaração, de próprio punho de que não é inscrito;

XV – Certidão Civil e Criminal, expedida pelo poder judiciário; e,

XVI – Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou

função publica, para fins de verificação da acumulação de cargos,

conforme dispõe o Artigo 37, Inciso XVI e XVII da Constituição Federal e

Emendas Constitucionais;

Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de Fevereiro de 2008.

SEBASTIÃO JOSÉ MEDEIROS

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO-
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2008

A Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT, localizada na Av.
Antônio Joaquim de Azevedo, s/n, centro, torna público para conhecimento
dos interessados que no dia 06/03/2008, as 10:00 horas, realizar-se á
abertura do Processo Licitatório na modalidade Tomada de preços nº. 001/
2008, a qual tem por objeto a AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS a
qual se fará pelo tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados poderão
retirar o edital completo no endereço acima, em horário de expediente das
7:00 ás 13:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da taxa
não reembolsável de R$ 25,00 ( vinte e cinco reis).

Nova Monte Verde, 20 de fevereiro de 2008.

KARLA BEATRIZ BERNATZKY
Presidente da CPL
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AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO-

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2008

A Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT, localizada na Av. Antônio

Joaquim de Azevedo, s/n, centro, torna público para conhecimento dos

interessados que no dia 06/03/2008, as 12:00 horas, realizar-se á abertura do

Processo Licitatório na modalidade Tomada de preços nº. 002/2008, a qual

tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS

DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA P/ ATENDER

AS SECRETARIAS DE OBRAS, ACAO SOCIAL, ADMINISTRACAO,

AGRICULTURA E EDUCACAO E SAUDE NO MUNICIPIO DE NOVA MONTE

VERDE. a qual se fará pelo tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Os interessados

poderão retirar o edital completo no endereço acima, em horário de expediente

das 7:00 ás 13:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da taxa

não reembolsável de R$ 25,00 ( vinte e cinco reis).

Nova Monte Verde, 20 de fevereiro de 2008.

KARLA BEATRIZ BERNATZKY

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, INSTITUÍDA PELA

PORTARIA N.º 001/2008 DE 01 DE JANEIRO DE 2008, TORNA PÚBLICO,

AOS INTERESSADOS, A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2008,

PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ITEC - INSTITUIÇÃO TANGARAENSE

DE ENSINO & CULTURA S/C LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇAO DE PROFESSORES DA

REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,

ENCAMINHADOS PELA PREFEITURA DE NOVA OLIMPIA-MT.

VALOR: R$ 9.350,00 (NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

A PRESENTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ESTÁ

FUNDAMENTADA NO ARTIGO 25, INCISO II, COMBINADO COM O ARTIGO

13, INCISO VI, AMBOS DA LEI 8.666/93, DE 21/06/93.

NOVA OLÍMPIA-MT, 19 DE FEVEREIRO DE 2008.

IDAMILDO DUNGA LIRA

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

NOVA OLIMPIA, 19 DE FEVEREIRO DE 2008.

DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AOS: LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2008

REF: ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS

A Comissão Permanente de Licitação, comunica aos licitantes da

Tomada de Preços N.º 03/2008, que a abertura das propostas, será no dia 22

de fevereiro de 2008, as 14:00 horas na sala da CPL.

Idamildo Dunga Lira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Nova Xavantina
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PORTARIA N.º 4.151, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2.008

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO INTERNA PARA
REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, e de acordo com os dispositivos constantes da Lei Municipal n.º
1.281/2.008; R E S O L V E:

Art. 1º Nomear Comissão Interna para realização de Teste Seletivo da
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, composta pelos seguintes membros:

I – Representantes do Poder Executivo Municipal
Titular: IVETE PEREIRA – Secretária Municipal de Administração
Suplente: ADÃO CARVALHO COSTA – Agente Administrativo

Titular: HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO – Procurador Geral do Município
Suplente: ENI MARIA TRICHES NUNES –Divisão de Recursos Humanos

II – Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular: CARLA BEATRIZ PEREIRA – Assistente Administrativo
Suplente: ELAINE CRISTINA PALÁCIO TENÓRIO – Auxiliar de Educação Infantil

Titular: SANDRA REGINA ZANARDI CARDOSO – Coordenadora do Conjunto
das Escolas Rurais
Suplente: ELIANE ISABEL TUBIN – Agente Administrativo

III – Representantes dos Servidores Públicos Municipais
Titular: ALVANDO BARBOSA DA SILVA – Presidente do SISPUMNOX
Suplente: MARCIO GARCIA DA SILVA – Assistente Administrativo

IV – Representantes do Legislativo Municipal
Titular: MANOEL JOSÉ DA SILVA - Vereador
Suplente: JAKSON PAZ DA SILVA – Vereador

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

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

Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Xavantina
– MT, 19 de fevereiro de 2.008.

ROBISON APARECIDO PAZETTO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Paranatinga
PORTARIA N° 014/2008 DE 21 DE JANEIRO DE 2008.

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, SR. FRANCISCO CARLOS

CARLINHOS NASCIMENTO, no uso das atribuições legais que lhe são

conferidas pela legislação em vigor:

RESOLVE:

1 – Nomear o Sr. FABIO RICARDO DA SILVA REIS, portador do RG n°

0933610-9 SJ/MT e do CPF n° 689.137.881-87, para responder pelo cargo

efetivo de AGENTE DE TRIBUTAÇÃO, de referência 08, criado pela Lei n°

248/2007 de 03 de abril de 2007.

2 – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, revogadas as

disposições em contrário.

3 – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 21 de janeiro de 2008.

FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 015/2008 DE 21 DE JANEIRO DE 2008.

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, SR. FRANCISCO CARLOS

CARLINHOS NASCIMENTO, no uso das atribuições legais que lhe são

conferidas pela legislação em vigor:

RESOLVE:

1 – Nomear a Srª. MARILEI TEREZINHA CARLINI, portadora do RG

n° 373688 SSP/MT e do CPF n° 040.508.988.02, para exercer o cargo de

COORDENADOR DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO

PROFISSIONAL, com provimentos em Comissão, consoante a Lei n° 095/

2004 de 30 de dezembro de 2004.

2 – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, revogadas

as disposições em contrário.

3 – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 21 de janeiro de 2008.

FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 016/2008 DE 23 DE JANEIRO DE 2008

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, SR. FRANCISCO CARLOS
CARLINHOS NASCIMENTO, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela legislação em vigor:

RESOLVE:

I – Exonerar a servidora Srª. ROSILENE DE MATOS TONDORF,
portadora do RG n° 1003843 SSP/MT e do CPF n° 550.656.191.15, do
cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

II – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.

III – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, 23 de janeiro de 2008.

FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 017/2008

O Prefeito Municipal de Paranatinga, no exercício de suas funções e
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação municipal
específica, CONVOCA os candidatos especificados no Anexo I desta
Portaria, devidamente aprovados no concurso público n° 001/2007, Termo
de homologação devidamente publicado no Diário Oficial na data de 10 de
julho de 2007, para realização de perícia médica e entrega dos documentos
exigidos para efetivação.

1 – DA PERÍCIA MÉDICA E DA POSSE.

1.1 – O Exame Admissional a que se refere o item 17.4 do Edital de
concurso público n° 001/2007, será realizada no PSF I, situado à Av.
Bandeirantes, s/n, Vila Concórdia, e PSF II, rua B-4, nº 114, Vila Nova.

1.2 – O Exame Admissional será realizada pela Junta Médica Municipal,
sem custos aos convocados.

1.3 - Os candidatos deverão apresentar-se para realização de Exame
Admissional no endereço especificado no item 1.1, nas datas e horários
determinados, munidos da Carteira de Identidade, bem como dos seguintes
exames:
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·  VDRL;
· HEMOGRAMA COMPLETO;
· GLICEMIA (em jejum);
· EAS ( Exame de Urina);
· RX Coluna Lombar (AP+P);
· ELETROCARDIOGRAMA;
· COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES (HDL e LDL)
· TESTE PSICOLÓGICO 0 RMK.

1.3.1 – Do Exame Admissional:

1. A realização de exame admissional para fins de posse em cargo
público do Município de Paranatinga compete à Junta Médica Oficial nomeada
a qual expedirá gratuitamente a Certidão de Sanidade e Capacidade Física;

2. O Departamento de RH da Prefeitura encaminhará à Junta Médica Oficial
a relação dos nomeados que deverão ser submetidos à exame admissional;

3. Para efeitos de organização dos exames, a Secretaria Municipal de
Saúde fará o agendamento das Consultas;

4. Tratando-se de candidato Portador de Necessidades Especiais, no
atestado de saúde física também deverá constar a espécie, o grau e o nível
da deficiência, com expressa referencia ao código correspondente de
classificação internacional de doenças (CID) vigente, bem como a provável
causa da deficiência, de acordo com a lei;

5. Os Atestados e Exames emitidos por outros profissionais que não os
integrantes da Junta Médica Oficial deverão ser convalidados pela Junta, sendo
que os mesmos não substituem de forma alguma o exame admissional Oficial;

6. O Médico da Junta Oficial poderá solicitar exames complementares,
além dos expressamente especificados nesta Portaria;

7. O Candidato deverá providenciar os exames estabelecidos nesta
Portaria antes da Consulta admissional, sendo que os encaminhamentos
serão fornecidos pela Secretaria de Saúde no ato do Agendamento previsto
no item 3 (três) desta Seção e os exames complementares porventura
solicitados pelo médico Perito deverão ser apresentados imediatamente após
o recebimento dos resultados;

8. Os exames exigidos no item 1.3 serão arcados exclusivamente pelo
candidato, sendo que o município fornecerá gratuitamente somente aqueles
relacionados ao Exame Admissional.

1.4 – Os candidatos julgados aptos deverão comparecer para posse na
Sede da Prefeitura Municipal de Paranatinga, situada à Avenida Brasil, 1900,
centro, quando deverão apresentar o original e duas cópias dos documentos
abaixo relacionados:

CÓPIA

· Identidade;
· CPF;
· Carteira de Trabalho;
· PIS ou PASEP;
· Titulo de Eleitor;
· Comprovante de Quitação Eleitoral (três ultimas eleições) ou certidão

expedida pela Justiça Eleitoral;
· Certidão de Casamento (quando for o caso); Certidão de nascimento

dos Dependentes (quando for o caso);
· Documento de quitação com o serviço Militar (para homens);
· Carteira de Motorista, quando o cargo exigir;
· Comprovante de Escolaridade/Formação exigida para o Cargo de

acordo com o Edital de Abertura do Concurso;
· Registro no Conselho da respectiva categoria profissional, quando se tratar

de profissões regulamentadas, bem como comprovante de pagamento de anuidade;
· Número de conta corrente no Banco do Brasil.

Nota: As cópias deverão ser apresentadas acompanhadas dos
respectivos originais para conferencia.

ORIGINAL DE:
· 02 (uma) fotografia 3 X 4;
· Certidão de Sanidade e Capacidade Física  expedida gratuitamente pela

Junta Médica Pericial nomeada pelo Município para os exames admissionais;
· Certidão Negativa Criminal da Justiça Federal;
· Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual dos lugares onde

tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos (obtida no Fórum do Município);
· Certidão negativa de tributos municipais;

· Declaração de não ocupar ou receber proventos de aposentadoria
de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis
previstos na Constituição Federal;

· Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária
integral estabelecida pelo órgão a qual exercerá a sua função;

· Declaração de que não foi demitido por justa causa ou em decorrência
de processo administrativo ou criminal;

· Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e
dos dependentes.

1.5 - Os candidatos ficarão sujeitos aos prazos estabelecidos no Edital
001/2007.

1.6 - Os candidatos convocados poderão dirimir suas dúvidas junto
ao Departamento Pessoal, na sede da Prefeitura Municipal, através do
telefone (66) 3573-1329.

1.7 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

1.8 – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Paranatinga/MT, 23 de Janeiro de 2008.

FRANCISCO CARLOS CARLINHOS DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ANEXO I

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

CL. INSC. NOME  PF SITUAÇÃO
035 000723 SOLANGE WEIHRICH DE PAULA 62,0  APROVADO
036 000167 VALDELENE FELIX DE JEUS 61,0 APROVADO
037 000804 TEREZA CRISTINA PEREIRA 61,0 APROVADO

CARGO: 02 - AGENTE ADMINISTRATIVO I
CL. INSC. NOME          PF SITUAÇÃO

    009 001294 NELCIENE ORGINA MOTA 61,0 APROVADO
    010 001207 EDELSON STEFANI 60,0 APROVADO

CARGO: 26 – RECEPCIONISTA
CL. INSC. NOME         PF SITUAÇÃO

     005 000906 PATRICIA ROSA BEZERRA 79,0 APROVADO

CARGO: 31 – VIGIA
CL. INSC. NOME     PF SITUAÇÃO
009 000332 CARLITO FERREIRA GOMES 64,0 APROVADO
010 001391 ERNESTO DE OLIVEIRA MOURA   63,0 APROVADO
011 000793 DAYANE SOUZA DE MATOS 63,0 APROVADO
012 000763 JOSUÉ PEREIRA RODRIGUES 61,0 APROVADO
013 000137 JOABE DOS SANTOS TAVARES 59,0 APROVADO
014 000659 CLEITON MARTINS DOS ANJOS 59,0 APROVADO
015 000582 VÂNUS MOREIRA DOS SANTOS58,0 APROVADO

Prefeitura Municipal de Poconé
AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2008

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL
DE POCONÉ, no exercício das atribuições que lhe confere a portaria nº 003/
2008, de 14/01/2008, torna pública, que a vencedora da Tomada de Preço
001/2008 – foi a Empresa Excelência Construtora Ltda.

Sendo só o que tínhamos para o momento subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Poconé-MT, 20 de Fevereiro de 2008.

Wilson Galdino da Silva Junior
Presidente da Comissão de Licitação
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AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2008

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE

POCONÉ, no exercício das atribuições que lhe confere a portaria nº 003/

2008, de 14/01/2008, torna pública, que a vencedora da Tomada de Preço

002/2008 – foi a Nova Guia Construções Ltda.

Sendo só o que tínhamos para o momento subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Poconé-MT, 20 de Fevereiro de 2008.

Wilson Galdino da Silva Junior

Presidente da Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.005/2008

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2008

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE
LIMPEZA E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

O Pregoeiro Oficial, regido pelo Decreto n. 004/2008 da Prefeitura
Municipal de Pontes e Lacerda/MT, no uso de suas atribuições legais, torna
público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2008, cujo
certame se deu às 09h do dia 19/02/2008; sagraram vencedoras as seguintes
proponentes: FAVORITO SUPERMERCADO LTDA, vencedora do lote n. 01,
com valor de R$305.000,00 (Trezentos e cinco mil reais), COMERCIAL FAKLE
LTDA-EPP, vencedora do lote 02, com valor de R$49.800,00 (Quarenta e
nove mil e oitocentos reais), S.C.R. SIQUEIRA & CIA LTDA-ME, vencedora
dos lotes 03, 05 e 06, com valor de R$58.400,00 (Cinqüenta e oito mil e
quatrocentos reais) e a MANÁ PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA,
vencedora do lote 04, com valor total de R$42.075,00 (Quarenta e dois mil e
setenta e cinco reais). Maiores informações fone 0xx65 3266-2534, Anésio
Braga Ortêncio  Munhoz.

Pontes e Lacerda-MT; 20 de fevereiro de 2008.

Anésio Braga Ortêncio  Munhoz
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Poxoréu
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU – MT.

CONTRATADO: CONSTRUTORA B & C LTDA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS E

AVENIDAS DA CIDADE DE POXORÉU, BEM COMO DOS DISTRITOS DE:

ALTO COITÉ; APARECIDA DO LESTE; JARUDORE E PARAÍSO DO LESTE.

VALOR: R$ 75.681,15 (SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA

E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)

VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 01/02/2008

LEÔNCIO VIEIRA DA SILVA FILHO

PRESIDENETE EM EXERCÍCIO DA CPL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU-MT

CONTRATADA: SHS ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DA 2ª
ETAPA DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
BALNEÁRIO LAGOA, NA CIDADE DE POXORÉU-MT.

VALOR: R$ 32.175,00 (TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

VIGÊNCIA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 01/02/2008.

LEONCIO VIEIRA DA SILVA FILHO
PRESIDENTE DA CPL

Prefeitura Municipal de Querência
AVISO DE LICITAÇÃO.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Querência, Estado de Mato

Grosso, nomeada pela portaria 002/2008, torna Público o processo de

licitação nº 016/2008; MODALIDADE: Pregão Presencial; nº008/2008

onde o OBJETO é:  Aquisição de material de construção para reforma da

EE. Querência conforme termo de convênio 150/2006.

Data: 04/03/2008; HORÁRIO: 08:30hs;

LOCAL: Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento.

O Edital contendo as instruções estará a disposição dos interessados

na sede da Prefeitura Municipal de Querência MT, no horário da 07:30hs às

11:30hs e das 13:30 até as 17:30 horas ou email tanialorenz1@hotmail.com

Querência, 20 de Fevereiro de 2008.

Tânia Siqueira Lorenz

Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 001/2008.
Objeto: Prestação de Serviços de Divulgação e informativos , através da
SERRANA-FM, a  população de Reserva do Cabaçal – MT.
Empresa Contratada: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL INFORMATIVO E SOCIAL
DE RESERVA DO CABAÇAL-MT
CNPJ n.º 03.028.914/0001-59
Valor: R$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais ).
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 003/2008.
Objeto Prestação de Serviços de QUIMICA a toda população de
Reserva do Cabaçal-MT,  através do Departamento de Água e Esgoto.
Contratada: ANDREA CRISTINA BRASSAROTO.
CFQ sob o número 16100466/MT
Valor: 7.200,00 ( Sete Mil e Duzentos Reais  ).
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 004/2008.
Objeto Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica para a Prefeitura
Municipal de Reserva do Cabaçal-MT.
Contratado: JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO
OAB/MT 8486
Valor: R$ 7.200,00 ( Sete Mil e Duzentos Reais ).
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO
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Contrato n.º 005/2008.
Objeto: Prestação de Serviços de ODONTOLOGIA a toda população de
Reserva do Cabaçal-MT,  através do Programa do PSF ( Programa da Saúde
da Família ) como incentivo.
Contratada: VALERIA BRAGUINÍ
CRO/MT  2.844 / MT
Valor: R$ 6.000,00 ( Seis  Mil  Reais  ).
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 007/2008.
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a Prestação de Serviço,
pelo CONTRATADO (a) a favor do (a) CONTRATANTE  Monitor.
Contratada: ROSELI DE ASSIS CUIABANO
CPF N.º 025.591.231-50
Valor R$ 4.560,00 ( Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta Reais )
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 008/2008.
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a Prestação de Serviço,
pelo CONTRATADO (a) a favor do (a) CONTRATANTE  Monitor.
Contratada: ELIZANGELA DE SOUZA LIMA
CPF N.º 005.758.351-09
Valor R$ 4.560,00 ( Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta Reais )
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 009/2008.
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a Prestação de Serviço, pelo
CONTRATADO (a) a favor do (a) CONTRATANTE  Agente de Serviços Gerais
Contratado: CUSTODIO MENDES DA SILVA
CPF N.º 945.570.711-04
Valor R$ 4.560,00 ( Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta Reais )
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

CONTRATOS FUNCIONAIS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 001/2008.
Objeto: Prestação de Serviços de ENFERMEIRO a toda população de Reserva do
Cabaçal-MT,  através do Programa do PSF ( Programa da Saúde da Família ).
Contratado: SILMARA GUARIERO PAULO
COREN/MT sob o número 98.244/MT
Valor: de R$ 2.122,73 ( Dois Mil Cento e Vinte e Dois Reais Setenta e Três
Centavos ) mensal.
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 002/2008.
Objeto: Prestação de Serviços de ODONTOLOGIA a toda população de
Reserva do Cabaçal-MT,  através do Programa do PSF ( Programa da Saúde
da Família ).
Contratado: VALÉRIA BRAGUINI
CRO/MT sob o número 2.844 / MT
Valor: de R$ 1.700,00 ( Um Mil e Setecentos Reais  ) mensal.
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 003/2008.
Objeto: Prestação de Serviços de AGENTE COMUNITÁRIO a toda população
de Reserva do Cabaçal-MT,  através do Programa do PSF ( Programa da
Saúde da Família ).
Contratado: DIVINO JOSÉ VICENTE
CPF N.º 536.118.021-15
Valor: de R$ 380,00 ( Trezentos e Oitenta Reais  ) mensal
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 004/2008.
Objeto: Prestação de Serviços de AGENTE COMUNITÁRIO a toda população
de Reserva do Cabaçal-MT,  através do Programa do PSF ( Programa da
Saúde da Família ).

Contratado: ELIANE MIGUEL DOS SANTOS
CPF N.º 979.600.201-91
Valor: de R$ 380,00 ( Trezentos e Oitenta Reais  ) mensal
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 005/2008.
Objeto: Prestação de Serviços de AGENTE COMUNITÁRIO a toda população
de Reserva do Cabaçal-MT,  através do Programa do PSF ( Programa da
Saúde da Família ).
Contratado: HERLANE PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF N.º 895.672.931-04
Valor: de R$ 380,00 ( Trezentos e Oitenta Reais  ) mensal
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 006/2008.
Objeto: Prestação de Serviços de AGENTE COMUNITÁRIO a toda população
de Reserva do Cabaçal-MT,  através do Programa do PSF ( Programa da
Saúde da Família ).
Contratado: LUCIANA DE SOUZA
CPF N.º 022.281.891-01
Valor: de R$ 380,00 ( Trezentos e Oitenta Reais  ) mensal
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 007/2008.
Objeto: Prestação de Serviços de AGENTE COMUNITÁRIO a toda população
de Reserva do Cabaçal-MT,  através do Programa do PSF ( Programa da
Saúde da Família ).
Contratado: MARILENE DINIZ DA SILVA
CPF N.º 005.885.161-55
Valor: de R$ 380,00 ( Trezentos e Oitenta Reais  ) mensal
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 008/2008.
Objeto: Prestação de Serviços de AGENTE COMUNITÁRIO a toda população
de Reserva do Cabaçal-MT,  através do Programa do PSF ( Programa da
Saúde da Família ).
Contratado: MARILENE DE SOUZA
CPF N.º 632 194 251-00
Valor: de R$ 380,00 ( Trezentos e Oitenta Reais  ) mensal
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 009/2008.
Objeto: Prestação de Serviços é reduzir a infestação predial do “ AEDES
AEGYPTI “ interromper a transmissão da dengue e envolver a comunidade
para não existência de criadouros. Melhorar a qualidade de vida da população
e despertar a consciência sobre o destino dos resíduos sólidos e demais
lixos da Dengue.
Contratado: MARIA MARTINS DE SOUZA
CPF N.º 895.672.931-04
Valor: de R$ 380,00 ( Trezentos e Oitenta Reais  ) mensal
Vigência: 02/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 010/2008.
Objeto: Os Serviços serão prestados de caráter profissional na área de
Assistente Social na Unidade Assistencial de Saúde a toda população de
Reserva do Cabaçal-MT.
Contratado: MARCELA DA SILVA
CPF N.º 325.361.458-16
Valor: de R$  1.700,00 ( Um Mil e Setecentos  Reais ) mensal.
Vigência: 14/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 011/2008.
Objeto O contratado se responsabilizará perante a contratante de efetuar a
prestação de serviços correspondente ao cargo de COORDENADOR (Nível
Superior), em qualquer localidade deste Município.
Contratado: LUCIMAR MARIA DINIZ
CPF N.º  626.780.601-44
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Valor: de R$  1.366,90 ( Um Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa
Centavos ) mensal.
Vigência: 14/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 012/2008.
Objeto O contratado se responsabilizará perante a contratante de efetuar a
prestação de serviços correspondente ao cargo de COORDENADOR (Nível
Superior), em qualquer localidade deste Município.
Contratado: ALESSANDRA CRISTINA DE SOUZA
CPF N.º  572.227.201-97
Valor: de R$ 1.366,90 ( Um Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa
Centavos ) mensal.
Vigência: 14/01/2008 à 29/02/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 013/2008.
Objeto O contratado se responsabilizará perante a contratante de efetuar a
prestação de serviços correspondente ao cargo de COORDENADOR (Nível
Superior), em qualquer localidade deste Município.
Contratado: EDIANI APARECIDA GOMIDES DE OLIVEIRA
CPF N.º  627.619.351-87
Valor: de R$ 1.366,90 ( Um Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa
Centavos ) mensal.
Vigência: 14/01/2008 à 31/12/2008

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 014/2008.
Objeto: Prestação de Serviços de MÉDICO a toda população de Reserva do
Cabaçal-MT, através do Programa do PSF (Programa da Saúde da Família).
Contratado: LUIZ ANTONIO  FERREIRA DA SILVA
CRM/MT sob o número 4546/MT
Valor: de R$ R$ 3.184,09 (Três Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais e Nove
Centavos) MENSAL.
Vigência: 22/01/2008 à 31/12/2008

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro
TP 003/2008 – RESULTADO DO JULGAMENTO

A Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna público, para quem possa
interessar, que do julgamento do certame supracitado resultou vencedora a
empresa SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, que
apresentou proposta de R$356.534,96 (Trezentos e cinqüenta e seis mil,
quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) valor total.

São José do Rio Claro – MT, 19 de Fevereiro de 2008.

Adriana Calheiros Moretti
 Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
EXTRATRO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de São José dos
Quatro Marcos/MT comunica as empresas que às 09:00 h,  do dia 10/03/
2008, realizará a licitação, modalidade TOMADA DE PREÇO de nº. 05/
2008,  e  receberá os envelopes de habilitação e de proposta de preço
visando a “ Prestação de Serviços em Reforma e Ampliação de Escolas”.
os interessados poderão obter editais completo, mediante o pagamento da
taxa não reembolsável de R$ 300,00 (Trezentos Reais). Maiores informações
pelo telefone 3 251 – 1955,  das 07 as 13 h.

JOÃO CLARET DONADEL
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte
Edital de Resultado de Licitação

Processo nº. 02/2008 – Concorrência Publica nº. 01/2008

A Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de mato Grosso,

através de sua Comissão Permanente de Licitações – CPL, em cumprimento

aos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, torna publico resultado

da Licitação na modalidade de Concorrência Publica nº. 01/2008, cujo objeto

é aquisição de 375.000 (Trezentos e setenta e cinco mil) litros de óleo

Prefeitura Municipal de União do Sul
DECRETO Nº 474, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2008.

Decreta Luto Oficial no Município de União do Sul 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 com fulcro na Lei
Orgânica do Município;

Movido de sentimentos de pezar pelo falecimento do Excelentíssimo
Senhor JONAS PINHEIRO, Senador da República pelo Estado de Mato Grosso;
personagem importante no processo de criação do Município de União do Sul;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica decretado Luto Oficial de 03 (três) dias, no território
municipal de União do Sul, por motivo do falecimento do Excelentíssimo
Senhor JONAS PINHEIRO – Senador da República pelo Estado de Mato
Grosso junto ao Senado Federal.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO, União do Sul, 20 de fevereiro de 2008.

ENIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2008

A Prefeitura Municipal de União do Sul - MT, através de sua
Comissão Permanente de Licitações – CPL, torna público para conhecimento
dos interessados, que a licitação na modalidade de Tomada de Preços sob
nº 003/2008, do tipo menor preço, para Execução de Obra de 29.800 m2 de
Pavimentação Asfáltica e 900 m.l. de Drenagem Profunda de Águas Pluviais,
em diversas ruas e avenidas do perímetro urbano do Município de União do
Sul, Estado de Mato Grosso, de acordo com as especificações técnicas do
Projeto Básico, anteriormente prevista para ocorrer no dia 22 de fevereiro de
2008, às 16:00 horas, fica prorrogada para o dia 10 de março de 2008,
às 16:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de União do Sul – MT, sito
à Av. Florianópolis, 158, centro – União do Sul – MT.

Os interessados em participar desta licitação deverão adquirir o Edital
Completo junto à Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal
de União do Sul – MT, na forma da Lei Federal nº 8.666/93.

União do Sul – MT, 20 de Fevereiro de 2008.

NÁDIA APARECIDA DE PRÁ SPONCHIADO
Presidente da CPL

Extrato de Contrato

Espécie: Contrato de Execução de Obra de Construção de Estrada Vicinal.
Nº do Contrato: 003/2008.
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: CONSTIL Construções e Terraplenagem Ltda.  CNPJ/MF nº
15.958.721/0001-86.
Objeto: Execução de Obra de Construção de 26,19 km de Estrada
Vicinal padrão alimentadora, no Projeto de Assentamento Sonho de
Anderson, localizado no Município de União do Sul – MT.
Valor Global: R$ 255.785,82.
Cód. Dotação Orçamentária: 08.002.26.782.0015.1.015 –
4490.51.00.00.00.

diesel comum e 20.500 (Vinte mil e quinhentos) litros de gasolina comum e

10.000 (Dez Mil) litros de álcool, destinados ao abastecimento da maquinas

e veículos da frota municipal, sagrou-se  vencedoras  do certame as empresas

LV COMBUSTÍVEIS LTDA e GOUPAGRA COMBUSTÍVEIS LTDA.

Terra Nova do Norte - MT, 20 de fevereiro de 2008.

______________________________

Paulo Cezar Zantedeschi Goulart

Presidente da C.P.L
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Extrato de Contrato

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar.
Nº do Contrato: 004/2008.
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: Arisoli Batista do Nascimento  -  CPF/MF nº 395.172.091-34.
Objeto: Prestação de Serviços de Transporte Escolar, no Trajeto da Estrada
Cascavel, desde a Fazenda Sorcil até a Cidade de União do Sul e vice-
versa, numa distância aproximada de 28 km, em uma viagem por dia letivo.
Valor bruto: R$ 4.000,00 por mês.
Cód. Dotação Orçamentária: 05.001.12.361.0026.2.023 –
3390.36.00.00.00.
Prazo de Execução: Até 20/12/2008.
Vigência do Contrato: Até 31/12/2008.
Data de assinatura: 20/02/2008.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Arisoli Batista
do Nascimento - Contratado.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande
AVISO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2008

A Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento de interessados
que realizará em 03.03.2008 às 08:00 horas, na sua sede Av: Alzira Santana
S/N, Bairro Nova Várzea Grande, Licitação na modalidade:  PREGÃO
PRESENCIAL, “Menor Preço “, cujo objetivo é : Aquisição de Dietas Enterais,
conforme edital e mediante as condições estabelecidas, Lei Federal 10.520/
2002, Decreto Municipal 032/05 e  pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
suas alterações posteriores.

O Edital completo está a disposição na sede da FUSVAG, setor de
licitação/pregão em horário comercial das 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:30,
ou deve ser solicitado por e-mail: licitacoes_fusvag@hotmail.com.

 Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2008.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acôrdo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2008

 A Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento de interessados
que realizará em 03.03.2008 às 09:30 horas, na sua sede Av: Alzira Santana
S/N, Bairro Nova Várzea Grande, Licitação na modalidade:  PREGÃO
PRESENCIAL, “Menor Preço “, cujo objetivo é : Aquisição de Dietas
Parenterais, Manipuladas, para pacientes adultos, pediátrica e neo-natal,
conforme edital e mediante as condições estabelecidas, Lei Federal 10.520/
2002, Decreto Municipal 032/05 e  pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
suas alterações posteriores.

O Edital completo está a disposição na sede da FUSVAG, setor de
licitação/pregão em horário comercial das 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:30,
ou deve ser solicitado por e-mail: licitacoes_fusvag@hotmail.com.

Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2008.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acôrdo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2008

A Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento de interessados
que realizará em 03.03.2008 às 10:30 horas, na sua sede Av: Alzira Santana
S/N, Bairro Nova Várzea Grande, Licitação na modalidade:  PREGÃO
PRESENCIAL, “Menor Preço “, cujo objetivo é : Aquisição de Pão Francês e

Prazo de Execução: 180 dias, a contar da ordem de serviço.
Data de assinatura: 20/02/2008.
Signatários: Enio Alves da Silva - Prefeito de União do Sul e Bruno Simoni
- pela Contratada.

Leite Pasteurizado, tipo “C”, conforme edital e mediante as condições
estabelecidas, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 032/05 e  pela
Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores.

O Edital completo está a disposição na sede da FUSVAG, setor de
licitação/pregão em horário comercial das 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:30,
ou deve ser solicitado por e-mail: licitacoes_fusvag@hotmail.com.

Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2008.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acôrdo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2008

 A Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento de interessados
que realizará em 03.03.2008 às 13:00 horas, na sua sede Av: Alzira Santana
S/N, Bairro Nova Várzea Grande, Licitação na modalidade:  PREGÃO
PRESENCIAL, “Menor Preço “, cujo objetivo é : Contratação de Serviços de
Limpeza de Fossa e Desentupimento, Limpeza de Caixas de Passagem e
Carga de Água potável c/ 16 mil litros, conforme edital e mediante as
condições estabelecidas, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 032/
05 e  pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores.

O Edital completo está a disposição na sede da FUSVAG, setor de
licitação/pregão em horário comercial das 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:30,
ou deve ser solicitado por e-mail: licitacoes_fusvag@hotmail.com.

Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2008.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acôrdo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2008

A Fundação de Saúde de Várzea Grande, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento de interessados
que realizará em 03.03.2008 às 14:00 horas, na sua sede Av: Alzira Santana
S/N, Bairro Nova Várzea Grande, Licitação na modalidade:  PREGÃO
PRESENCIAL, “Menor Preço “, cujo objetivo é : Aquisição de Materiais Gráfico,
conforme edital e mediante as condições estabelecidas, Lei Federal 10.520/
2002, Decreto Municipal 032/05 e  pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e
suas alterações posteriores.

O Edital completo está a disposição na sede da FUSVAG, setor de
licitação/pregão em horário comercial das 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:30,
ou deve ser solicitado por e-mail: licitacoes_fusvag@hotmail.com.

Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2008.

Kelly Cristina da Silva
Pregoeira

De Acôrdo:

Dr. Antonio Augusto de Carvalho
Superintendente

EDITAL

 PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2008

REGISTRO DE PREÇOS

I - DA COMUNICAÇÃO

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE – MT- FUSVAG,

através da Pregoeira Oficial designado pela Portaria nº. 007/2008, torna público

para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo

indicado, com obediência a Lei Nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002,

subsidiariamente à Lei Nº. 8.666/93 (e suas alterações posteriores), Decreto

Federal 3.555 de 08 de Agosto de 2000 que regulamenta o Pregão e 3.931

de 19 de Setembro de 2001 que regulamenta o SPR, Decreto Municipal Nº.
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4.4 O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores

serão publicados trimestralmente na imprensa oficial e divulgados

em meio eletrônico, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

4.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração

a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo

assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento

em igualdade de condições.

4.6 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que

não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta

ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

V - DO CREDENCIAMENTO

5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os

seguintes documentos:

Que deverão vir fora dos envelopes Proposta de Preços e Habilitação

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social

ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta

Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou

particular com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para

formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição

e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhados do

correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove

os poderes do mandante para a outorga. Poderá ser usado alternativamente

o Termo de Credenciamento conforme modelo no Anexo VI ao Edital.

5.2 DECLARAÇÃO de pleno atendimento aos requisitos de habilitação

de acordo com modelo no Anexo V a Edital.

5.2.1 DECLARAÇÃO de pleno atendimento aos requisitos de habilitação

de acordo com modelo no Anexo VII ao Edital, somente para as

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que porventura estiverem

com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal.

5.3 No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá

apresentar DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO em um dos dois regimes,

caso a mesma tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento diferenciado

e favorecido na presente licitação, nos termos do art. 44 da Lei Complementar

nº. 123/06, conforme Modelo Anexo VIII.

5.4 A ausência de representante da empresa licitante ou a falta dos

poderes do representante presente para formulação de propostas e/ou oferta

de novos preços, impedirá a empresa de participar dos lances verbais.

Ficando registrado o preço constante na proposta escrita.

5.5 O representante legal e/ou procurador deverão identificar-se exibindo

documento oficial de identificação que contenha foto.

5.6 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante

credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma

credenciada.

5.7 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão,

poderá importar a imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo

autorização expressa do Pregoeiro.

VI – RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação

serão recebidos na sessão pública do Pregão, após o credenciamento dos

interessados que se apresentarem para participar do certame.

6.2 A sessão será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe

de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

6.3 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser

apresentados, separadamente em envelopes fechados, indevassáveis e

032/2005 e Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 que

Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP, fará realizar licitação na modalidade

PREGÃO PRESENCIAL, com critério de julgamento de Menor Preço ,

destinado à contratação para  fornecimento de bens e/ou serviços por pessoa

jurídica, para Aquisição de Dietas Enteral, com Recursos Oriundos de

Convênio e Recursos Próprios, conforme descrito na Relação dos itens,

Anexo I ao presente Edital.

DATA DA REALIZAÇÃO: 03  de Março de 2008.

HORA: 08:00

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES da FUSVAG.

II - DO OBJETO

O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por OBJETO: REGISTRO DE

PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA FUTURAS E

EVENTUAIS AQUISIÇÕES EM COMÉRCIO de DIETAS NUTRICIONAL

ENTERAL, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DAS DIETAS

DE PACIENTES DESTA FUNDAÇÃO.

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à

conta da NATUREZA DA DESPESA consignadas na:Proj/Ativ. 2.073Dotações

Orçamentárias: 3.3.90.30.00.00.00.00.0100 –MATERIAL DE CONSUMO

IV - DA PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar do certame todos os interessados que

comprovarem através de documentação que:

a) A atividade principal da empresa é pertinente ao objeto desta licitação;

b) preencham as condições de credenciamento constantes deste Edital.

4.2 A participação nesta licitação significa:

a) Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital, conhecem

e concordam plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos;

b) Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como

àquelas que indiretamente a regulam;

c) Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão

em sua forma presencial;

d) Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de

desconhecimento de seus itens, das condições de fornecimento ou

participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar

suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais

documentos anexos.

4.3 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;

b) Sob processo de falência, recuperação judicial ou insolvência civil;

c) Impedidas de licitar e contratar com a Administração e quaisquer de

seus órgãos descentralizados;

d) Reunidas em consórcio;

e) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/

93 e suas alterações.

IV) DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SPR) – conjunto de

procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação

de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras.

4.2 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – documento vinculativo,

obrigacional, com característica de compromisso para futura

contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições

contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.

4.3 Após a homologação da presente licitação, será assinada a ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS entre as partes, conforme Anexo IX, com prazo

de validade de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura.
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rubricados no fecho, contendo em sua parte externa, além do nome da

proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE II

À FUSVAG

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2008

ABERTURA DIA: ___/____.2008. Ás ______Hs.

HABILITAÇÃO

ENVELOPE I

À  FUSVAG

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2008

ABERTURA DIA: ___/____.2008. Ás ______Hs.

PROPOSTA COMERCIAL

VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

7.1 As propostas deverão obedecer às especificações deste

instrumento convocatório e anexo, que dele fazem parte integrante.

7.2 A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel

timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às

expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas

seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser

datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador

juntando-se a procuração, conforme modelo Anexo II ao Edital.

7.3 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) Nome, endereço, telefone, fax, e-mail;

b) CNPJ e inscrição estadual;

c) Número do Pregão Presencial;

d) Descrição detalhada dos ítens cotados, em conformidade com as

especificações do Anexo I deste Edital; sendo obrigatório informar a MARCA

dos itens cotados.

e) Prazo de validade não inferior a 60 dias a contar da data de abertura

deste Pregão.

7.4 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no

todo ou em parte, quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou

que apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas

manifestadamente inexeqüíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem

valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

7.5 Após apresentação e aceitação da proposta, não caberá desistência,

salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira.

7.6 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte

do proponente das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.7 Não será admitida cotação inferior ou superior à quantidade prevista

neste Edital.

7.8 A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital

ou o preenchimento incorreto dos itens necessários para o julgamento

implicará na desclassificação.

VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

8.1 No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados

em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) minutos.

8.2 Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão a

Pregoeira a Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação,

anexo V ou VII e em envelopes separados, a Proposta de Preços e os

Documentos de Habilitação.

8.3 Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado

o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos

participantes no certame.

8.4 A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda às especificações, quantitativos, prazos e

condições fixados no Edital;

8.5 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à

exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado,

procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como

corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas

para apuração do valor da proposta.

8.6 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas

das demais licitantes.

8.7 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa

de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) Seleção das melhores propostas;

b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na

alínea anterior, serão selecionadas as que apresentarem os menores preços.

No caso de empate nos descontos, serão admitidas todas as propostas

empatadas, independentemente do número de licitantes.

IX - DOS LANCES

9.1 A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas

classificadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta

de maior valor e os demais em ordem decrescente no caso de empate.

9.2 Os lances deverão ser formulados em valores não inferiores a duas

casas decimais.

9.3 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os

participantes dessa etapa declinar da formulação de lances.

9.4 A desistência em apresentar lances verbais, quando convocado pela

pregoeira, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de

ordenação das propostas. Caso não se realize lance verbal, será verificado

a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado

para a contratação.

9.5 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a

proponente desistente as penalidades constantes na legislação vigente;

9.6 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas

selecionadas e não selecionadas, sendo verificada a ocorrência de empate

técnico, através dos termos do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06, será

assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para

as microempresas e empresas de pequeno porte, para a etapa de lances,

considerando-se para as selecionadas o último lance ofertado.

9.6.1)Entende-se por empate técnico aquela situação em que as propostas

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais

ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

9.6.2)Para efeito do disposto no subitem 9.6.1 acima, ocorrendo o

empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem

classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta

inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão,

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno

porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes

que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.6.1 acima, na ordem

classificatória, para o exercício do mesmo direito.

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo

estabelecido no subitem 9.6.1 acima, será realizado sorteio entre elas para

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
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9.7 A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de maior valor

com vistas à redução do preço.

9.8 Após a negociação, se houver a Pregoeira examinará a aceitabilidade

do menor preço.

9.9 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências

para a habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente de preço,

negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso

positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até

a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de

habilitação, caso em que será declarado vencedor.

9.10 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o

Envelope nº. II, contendo os documentos de habilitação.

9.11 Eventuais falhas omissões ou outras irregularidades nas propostas dos

preços poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão.

X - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.1 A documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer

processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por membro da Equipe

de Apoio do Pregão, ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial.

10.2 As MICROEMPRESAS e EMPRESAS de PEQUENO PORTE, por

ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restrição.

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do

item acima, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração

Pública, para a regularização da documentação.

b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem

acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das

sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520/

02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,

na ordem de classificação, para a assinatura do contrato a ser firmado, ou

revogar a licitação.

10.3 O registro cadastral da FUSVAG, não substitui os documentos,

devendo ser apresentados por todos os licitantes.

10.4 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões

apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90

(noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

10.5 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para

a habilitação deverão estar em nome da licitante e com número do CNPJ,

com o endereço respectivo, ou seja, se a licitante for a Matriz, todos os

documentos deverão estar em nome da Matriz; ou se a licitante for a filial,

todos os documentos deverão estar em nome da filial, salvo:

10.6 Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da Matriz.

10.7 Eventuais falhas omissões ou outras irregularidades nos documentos

de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do

Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

a) substituição e apresentação de documentos, ou;

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

10.8 A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados

aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo

impossibilidade devidamente justificada.

10.9 A Administração não se responsabilizará pela eventual

indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação.

Ocorrendo essa indisponibilidade e, não sendo apresentados os documentos

originais para a verificação, a licitante poderá ser inabilitada.

10.10 Poderá a Pregoeira declarar qualquer fato formal, desde que não

implique desobediência à legislação e evidente a vantagem para a

Administração, devendo também, se necessário promover diligência para

dirimir a dúvida, cabendo, inclusive estabelecer um prazo máximo de 48

(quarenta e oito) horas para a solução.

10.11 Constatada através da diligência o não atendimento ao

estabelecido, a Pregoeira considerará o proponente INABILITADO e

prosseguirá a sessão.

10.12 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos

neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

XI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

11.1 A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer

documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

11.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos

em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

11.3 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

11.4 A FUSVAG poderá utilizar os sites oficiais de órgãos e entidades

emissores de certidões para comprovação da regularidade do licitante.

11.5 O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os

documentos preferencialmente em ordem a seguir relacionados os quais

dizem respeito a:

11.8 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

11.6.1 REGISTRO COMERCIAL, no caso de Empresa Individual;

11.6.2 ATO CONSTITUTIVO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR,

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades

comerciais;

11.6.3 ATO CONSTITUTIVO devidamente registrado no Cartório de

Registro Civil de Pessoa Jurídica tratando-se de sociedades civis;

11.6.4 CÉDULA DE IDENTIDADE.

11.7 REGULARIDADE FISCAL:

11.7.1 INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS

JURÍDICAS (CNPJ);

11.7.2 INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL

E/OU MUNICIPAL, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao

seu ramo de atividade e compatível com o objeto Contratual;

11.7.3 CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITO COM AS

FAZENDAS: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, da sede ou domicílio

do licitante ou outra prova equivalente, na forma da Lei;

11.7.4 CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA COM O SISTEMA DE

SEGURIDADE SOCIAL (INSS) pelo CNPJ ou pelo CEI;

11.7.5 CERTIFICADO DE REGULARIDADE PARA COM O FUNDO DE

GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) pelo CNPJ ou pelo CEI;

11.8 OUTROS DOCUMENTOS

11.8.1 DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO

XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, conforme modelo no Anexo

IV, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho,

salvo na condição de aprendiz.

11.8.2 DECLARAÇÃO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE FATO

IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO, assinada por sócio, dirigente, proprietário

ou procurador da empresa, devidamente identificado, sendo que, se firmado

por este último deverá estar acompanhada por instrumento particular ou público

de outorga de mandato, conforme modelo no Anexo III do Edital.

11.8.3 ALVARÁ de funcionamento do ano em exercício, da LICITANTE,

expedido pelo órgão competente, onde conste autorização para

funcionamento da atividade.

11.8.4 ALVARÁ de licença sanitária  (Vigilância Sanitária).

XII - DO RECURSO

12.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar

imediata e motivadamente a sua intenção com registro em ata da síntese

das suas razões, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo
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intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada

vista imediata dos autos.

12.2 Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão

ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

12.3 A alegação de preço inexeqüível por parte de uma licitante com

relação à proposta de preços de outra licitante, deverá ser devidamente

comprovada sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

12.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos

procedimentos praticados, a autoridade competente Homologará à

adjudicatária para determinar a contratação.

12.5 O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e o

seu acolhimento

importará apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.6 Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada

aos interessados, na sede da FUSVAG – Fundação de Saúde de Várzea

Grande, na Comissão Permanente de Licitações/Pregão.

12.7 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante

importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do

certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do processo

à autoridade competente para a homologação.

XIII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante

respectivo a data, o nome, o cargo, e assinatura do servidor do Contratante

responsável pelo recebimento.

13.2 Constatadas irregularidades no Termo de Fornecimento, o

Contratante poderá:

13.2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo

das penalidades cabíveis;

13.2.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes,

determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo

das penalidades cabíveis;

13.3 O recebimento do objeto dar-se-á de acordo com a solicitação do

Setor de Compras, especificadas no TERMO DE REFERÊNCIA.

XIV - DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta)  dias, mediante a

apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação,

agência e conta corrente em nome da proponente do banco a ser depositado,

e das provas de regularidade com Previdência Social – INSS e junto ao Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

14.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão

devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a

data de sua apresentação válida.

14.3 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de

regularidade de débito da Contratada perante o Sistema de Seguridade Social

(INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão de

Negativa de Tributos com a Fazenda Municipal, estiverem com os prazos de

validade vencidos, a Secretaria de Fazenda verificará a situação por meio

eletrônico hábil de informações se certificando nos autos do processo a

regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios,

salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.4 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de

informações, a Contratada será notificada para que no prazo de 02 (dois)

dias úteis, comprove a sua situação de regularidade, mediante a apresentação

das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de

a contratação não se realizar.

XV - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

15.1 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e

cinco por cento) conforme trata o § 1º do art. 65, da Lei nº. 8.666/93.

15.2 Uma vez comunicada de que a FUSVAG efetivará a contratação, a

licitante vencedora deverá comparecer até 03 (três) dias úteis seguintes à

comunicação, para assinatura de contrato e/ou retirada da Ordem de

Fornecimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo

das sanções previstas neste Edital. Assinado o contrato e/ou recebida a

Ordem de Fornecimento, a empresa vencedora do certame obriga-se a:

a) Proceder à entrega dos materiais conforme TERMO DE REFERÊNCIA,

dentro das condições, prazos e preços ajustados na proposta;

b) Encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento de Compras para atesto e

posterior encaminhamento Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido;

c) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Departamento

de Compras ou pela Diretoria Administrativa, cujas reclamações se obrigam

a atender prontamente;

d) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e

obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho

quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

desempenho dos serviços de entrega ou em conexão com eles, ainda que

ocorridos em dependências da Fundação;

e) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser

contratado, sem a devida anuência da FUSVAG.

f) As propostas realinhadas (com preços finais) deverão ser

encaminhadas ao setor de Licitação/Pregão com prazo máximo de 01 (um)

dia útil após o encerramento do certame.

g) Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as

obrigações assumidas sem qualquer ônus para a FUSVAG.

h) Manter as condições de Habilitação e Qualificação exigidas para a

sua contratação.

i) Manter um estoque mínimo de 10% do quantitativo de cada item

registrado na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS durante sua vigência.

j) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em

conformidade com a indicação do Contratante, imediatamente contados da

notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado.

k) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do Material no

Almoxarifado Central, incluindo as entregas feitas por transportadoras.

l) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUSVAG

sobre os Materiais ofertados.

m) É de responsabilidade do licitante, que a garantia expressa de seu

produto atenda as condições exigidas.

XVI - DAS OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO

16.1 Uma vez firmada a contratação, a Fundação se obriga a:

a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da

Lei nº. 8.666/93, para retirar a Ordem de Fornecimento.

b) Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e

esclarecimentos que venham a ser solicitadas relativamente ao objeto deste Edital.

c) Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos

neste Edital.

d) Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade

constatada durante a execução e no recebimento dos materiais.

e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela

contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

f) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir

suas obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda.

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregue em desacordo

com as obrigações assumidas pelo fornecedor.

h) Verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais antes

do pagamento.
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XVII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

17.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a FUSVAG pelo prazo

de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da

Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

17.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso

injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora,

na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da Lei nº. 8.666/93; a Administração

poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II- multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos

materiais ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado

em dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo

ajustado em até 20 (vinte) dias;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho,

pelo descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela

inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;

d) A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra

forma de cobrança Administrativa ou Judicial.

III- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o

prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior.

17.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo

administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos

definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

XVIII - DA HOMOLOGAÇÃO, CONTRATO E PREÇOS

18.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente

para homologação.

18.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

18.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da

anulação do procedimento licitatório.

18.4 Fica facultado a Administração, quando o convocado não

comparecer no prazo de até 05 (cinco) dias para assinatura da ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS, não apresentar situação regular no ato da

assinatura ou, ainda, recusar-se a assiná-la, injustificadamente, dentro

do prazo e condições estabelecidos, convocar os LICITANTES

remanescentes, na ordem de classificação sem prejuízo das multas

previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais.

18.5 Uma vez assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assume o

REGISTRADO o compromisso de atender durante o prazo de sua

vigência os pedidos realizados, quando então será celebrado o contrato,

específico para tal, estabelecendo quantidades, prazo de entrega, etc.

18.6 O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos

hábeis, tais como Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho,

elaborada pela respectiva Secretaria em conformidade com o disposto

no Art. 62 da Lei 8.666/93.

18.7 O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as

condições estabelecidas no Art. 65 da Lei 8666/93.

18.8 A FUSVAG monitorará, pelo menos trimestralmente, os

preços dos produtos, de forma a avaliar o preço praticado no mercado,

podendo rever o preço a qualquer tempo, em decorrência da redução

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos

dos produtos registrados.

18.9 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não

poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a

diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da

proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do registro –

equação econômico-fianceira.

18.10 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do

licitante vencedor deste certame, farão parte integrante do Contrato

(OF), independente de transcrição.

XIX - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

19.1 Até 02 (dois) úteis antes da data fixada para recebimento das

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências

ou impugnar o ato convocatório do pregão, devendo fazê-lo por escrito,

dirigidas a pregoeira, o qual deverá ser protocolado no Setor de Licitações

da FUSVAG - Fundação de Saúde de Várzea Grande.

19.1.1 Os esclarecimentos poderão ser enviados também através do e-mail:

19.2 Caberá a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e

quatro horas.

19.3 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designado nova

data para a realização do certame.

XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as

propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes

o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou

de outras propostas, de acordo com o § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93.

20.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em

favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre

as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade

e a segurança da contratação.

20.3 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser

registradas expressamente na própria ata.

20.4 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e

a ampla defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório,

incorrerá em pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e

multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93.

20.5 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame,

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida

o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com

esta Fundação, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas

no edital e no contrato e das demais cominações legais.

20.6 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação,

serão divulgados no jornal oficial do municípios, diário oficial do estado.

20.7 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais

licitantes ficarão à disposição para retirada no Dpto. de Licitação da FUSVAG,

após a celebração do contrato com as licitantes vencedoras.

20.8 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela

Pregoeira de acordo com as Leis vigentes.

20.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito

à contratação.

20.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do

Município de Várzea Grande/MT.

20.11 O edital esta à disposição dos interessados devendo ser

solicitados através do e-mail licitacoes_fusvag@hotmail.com, ou na sede
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da FUSVAG, Permanente de Licitação/Pregão, sito Av. Alzira Santana s/n,

Várzea Grande/MT.

20.12 INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:

1)ANEXO I – RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO;

2)ANEXO I-A – TERMO DE REFERÊNCIA;

3)ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

4)ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO

SUPERVENIENTE;

5)ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO

XXXIII, ART. 7º DA C.F

6)ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO;

7)ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOSDE

HABILITAÇÃO (ME ou EPP) /COM RESTRIÇÃO;

8)ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO A LEI

COMPLEMENTAR 123/2006  (ME ou EPP);

9)ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Várzea Grande-MT, 19 de Fevereiro de 2008.

KELLY CRISTINA DA SILVA

PREGOEIRA

ANEXO I

O tratamento aos pacientes internados no Pronto Socorro Municipal de

Várzea Grande, com indicação de Terapia Nutricional Enteral, deverá atender

os seguintes itens:

ITEM I

A – Acondicionados em frascos para administração com intervalos de

06 :00hs e rotulados.

B- Com controle microbiológico

C- A dieta deverá ser entregue na sede da Contratada pela Contratada

até as  14: 00 hs do dia  da solicitação.

D- A quantidade de dieta a ser fornecida diariamente será de acordo

com a solicitação da Contratante.

E- A manutenção corretiva da bomba de infusão será de responsabilidade

da Contratada.

F- O fornecimento do equipo para a bomba de infusão será de

responsabilidade da Contratante.

G – A media diária de dieta ser utilizada será de 14 (quatorze) dietas.

ITEM II, III, IV.

A – Acondicionados em frascos para administração com intervalos de

06 :00hs e rotulados.

B- Com controle microbiológico

C- A dieta deverá ser entregue na sede da Contratada pela Contratada

até as  14: 00 hs do dia  da solicitação.

D- A quantidade de dieta a ser fornecida diariamente será de acordo

com a solicitação da Contratante.

E- A manutenção corretiva da bomba de infusão será de responsabilidade

da Contratada.

F- O fornecimento do equipo para a bomba de infusão será de

responsabilidade da Contratante.

G – A media diária de dieta ser utilizada será conforme prescrição medica.

A N E X O  I - A

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

a) REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS

CONTRATAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE DIETAS  NUTRICIONAL  ENTERAL,

OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE DIETAS ENTERAL DOS

PACIENTES  DESTA FUNDAÇÃO..

2. DA PROPOSTA

a) Descrição detalhada das carnes, aves, embutidos e derivados cotados,

com a indicação das quantidades, medidas, marca e procedência, valor

unitário e total, em conformidade com as especificações no Anexo I do

Edital.b) Cotação por ITEM, com preço unitário e total para cada item.c)

Para cada item da licitação cotado, valor limitado a 2 (duas) casas decimais,

em algarismos arábicos, expresso em moeda nacional.d) As propostas

deverão estar rigorosamente de acordo com o Anexo I do Edital, na sua

numeração, seqüencial dos itens.e) Validade da proposta não inferior a 60

(sessenta) dias.f) Serão desclassificadas as propostas que apresentarem

cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou

inexeqüíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços

ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

3. PRAZO DE ENTREGA

a) Prazo de entrega dos materiais deverá ser de até 6 (horas)  após o

recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho.b) Substituir,

em até 03 horas após a notificação, o produto que apresentar qualquer

impropriedade, sem implicar custos adicionais aos preços contratados.c) A

empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas

na Lei 8.666/93, no Decreto Municipal Nº. 032/05 e no Edital.
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4. LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

a) Os produtos deverão ser entregues exclusivamente no setor de nutrição

da FUSVAG e o recebimento ficará a cargo do seu Chefe ou servidor por ele

designado no Artigo 67 da Lei 8.666/93.b) As Notas fiscais correspondentes aos

itens relacionados, deverão ser emitidas de acordo com as indicações contidas

na Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho.c) Na Emissão das Notas Fiscais,

a descrição dos itens deverá estar conforme a descrição do Edital, podendo antes

de emiti-la entrar em contato com o Setor de Compras da FUSVAG – Fundação

de Saúde de Várzea Grande, para eventuais explicações.

5. DO PREÇO

a) Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência

da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação

econômico-financeira inicial deste instrumento.b) Os preços registrados que

sofrerem revisão não ultrapassará aos preços praticados no mercado mantendo-

se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da

proposta e aquela vigente no mercado à época do registro.c) Caso o preço

registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Setor de Compras,

solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço

registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo Único.d) Fracassada

a negociação com o primeiro colocado, o Setor de Compras convocará as

demais empresas com preços registrados para o ITEM, se for o caso, ou

ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de fornecimento,

os preços  e os prazos do primeiro classificado para redução do preço; hipótese

em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas

com preço registrado.e) Serão considerados compatíveis com os de mercado

os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados

pelo Setor de Compras desta Fundação.

6. DO PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado até (30) trinta dias, mediante a

apresentação da Nota Fiscal no Setor de Compras da FUSVAG,

devidamente atestada pelo chefe do Almoxarifado Central

comprovando a entrega dos materiais, contendo: modalidade, nº. da

licitação, agência e conta corrente em nome da proponente do banco a

ser depositado.b) Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de

qualquer fatura ou crédito existente em favor do fornecedor.c) Caso o mesmo

seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada

administrativamente ou judicialmente, se necessário.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Critério de julgamento: menor preço por item.b) A nota de empenho

da despesa e/ou autorização de fornecimento terão força de contrato,

conforme prevê o Artigo 62 da Lei 8.666/93.c) Como condição para celebração

do contrato e pagamento, o licitante vencedor deverá manter as mesmas

condições de habilitação.

Várzea Grande, 19 de Fevereiro de 2008.

 KELLY CRISTINA DA SILVA

PREGOEIRA
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ANEXO VIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Validade: 12 (doze) meses.

Pelo presente instrumento, a FUSVAG, através de  representante legal,

considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PARA

REGISTRO DE PREÇOS N°002/2008, publicado no Diário Oficial  do dia __/

____/2008, e JORNAL ______________ do dia ___/___/2008, bem como a

classificação das propostas e sua respectiva homologação,  RESOLVE

registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de

acordo com a classificação por elas alcançadas por ITEM, atendendo as

condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata

de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da

Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, Lei 10.520 de 17 de julho de

2002, Decreto  N° 3.931 de 19 de setembro de 2001, Decreto Municipal

Nº032/2007 e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição

de DIETAS NUTRICIONAL ENTERAL, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NA

ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES, INTERNADOS NESTA FUNDAÇÃO,

conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo I do edital.

Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a FUSVAG a firmar

contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações

específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação

pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de

fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de

sua publicação no Jornal Oficial  e Diário Oficial do Estado, podendo ser

prorrogada na forma da Lei.

Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços,

qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo

que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta

ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS.

O gerenciamento deste instrumento caberá ao Almoxarifado Central e

Setor de Compras - no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica ,

nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E

QUANTITATIVOS.

Os preços registrados, a especificações dos produtos, os quantitativos,

marcas e empresas fornecedoras encontram-se elencados no Quadro

Comparativo de Preços, em ordem de classificação no processo licitatório

de Pregão Presencial nº. 002/2008 - SRP.

CLÁUSULA QUINTA - Do(s) LOCAL (Is) E PRAZO(S) DE

ATENDIMENTO.

Os materiais/produtos deverão ser entregues exclusivamente na FUSVAG.

Parágrafo Primeiro - Os materiais/produtos contratados deverão ser

entregues na Av. Alzira Santana. s/n,  Bairro Nova Várzea Grande, Várzea

Grande/MT no Almoxarifado Central, nos dias e horários estipulados na

Ordem de Fornecimento/empenho.

Parágrafo Segundo -  O prazo de entrega será de  6 horas contados

a partir da expedição da Ordem  de Fornecimento/empenho expedida pelo

Setor de Compras  da FUSVAG.

CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas

a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas

neste instrumento e seus Anexos, e na legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro - As aquisições dos produtos registradas neste

instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela

Execução Orçamentária,  com Autorização de Fornecimento emitida pelo

Setor de Compras, contendo o nº. da  ATA, o nome da empresa, o objeto, a

especificação, o endereço e a data de entrega.

Parágrafo Segundo - A Nota de empenho será encaminhada ao

fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la ao Setor de Compras no prazo

de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.

Parágrafo Terceiro - Se fornecedor com preço registrado em primeiro

lugar recusar-se a assinar a Nota de Empenho, poderão ser convocados os

demais fornecedores classificados na licitação, respeitadas as condições

de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

CLÁUSULA SÉTIMA  - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta no Edital:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor de

Compras, de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I, que faz parte

deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do

descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II -  comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo

aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações

constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários

sob pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas

reclamações se obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao

Setor de Compras, Imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade

que verificar quando da execução da ATA;

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras, no

tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das

obrigações previstas nesta ATA;
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V - prover todos os meios necessários à garantia da plena

operacionalidade do Fornecimento, inclusive considerados os casos de greve

ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao

detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força

maior para o atraso, má execução ou inexecução dos produtos objeto desta

ATA não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento

dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - comunicar imediatamente ao Setor de Compras qualquer alteração

ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para

recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no

trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou,

cabendo-lhe, integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á

independentemente da que será exercida pelo Setor de Compras;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão

de Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo

a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências

das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI - substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda

ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 3 (três) dias úteis,

caso constatadas divergências nas especificações.

XII -emitir relatório mensal dos materiais entregues no período, constando

a data, NF, Órgão/Local de entrega, Responsável pelo recebimento e outras

informações necessárias ao controle dos produtos entregues.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I. todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que

culposo, praticado por seus prepostos empregados ou mandatário, não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou

acompanhamento pelo Setor de Compras;

II. todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em

decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de

trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais

decisões judiciais, eximindo ao órgão/Entidade de qualquer solidariedade

ou responsabilidade;

III. toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à

FUSVAG por autoridade competente, em decorrência do descumprimento

de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que

devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela mesma ao Órgão/

Entidade, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer

pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza a FUSVAG, a descontar

o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das

faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,

independentemente  de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial,

assegurada a prévia defesa.

Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do Setor de

Compras não eximirá CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta ATA.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A FUSVAG obriga-se a:

I. indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.

II. permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde

que observadas as normas de segurança;

III. notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade e encontrada no

fornecimento dos produtos;

IV. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.

Parágrafo único: caberá ao Setor de Compras promover ampla

pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados

permanecem compatíveis com os praticados do mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO.

A FUSVAG efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito

em conta corrente mantida pela CONTRATADA preferencialmente em, até

30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota Fiscal/

fatura discriminativa acompanhada da correspondente Autorização de

Fornecimento, com o respectivo comprovante de que o fornecimento foi

realizado a contento.

Parágrafo Primeiro — Caso constatado alguma irregularidade nas

notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor para as

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

Parágrafo Segundo — Para cada Nota de Empenho, a Contratada

deverá emitir nota fiscal/fatura distinta.

Parágrafo Terceiro — Por ocasião do pagamento, será efetuada

consulta “ON-LINE” da situação do Fornecedor junto ao INSS e FGTS, para

verificação de todas as condições de habilitação da Empresa.

Parágrafo Quarto — Constatada a situação de irregularidade, a

CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação,

no prazo estabelecido pelo Setor de Compras, sendo lhe facultada a

apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de

aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR

das suas responsabilidades e obrigações nem implicará aceitação definitiva

do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência

da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação

econômico-financeira inicial deste instrumento.

Parágrafo primeiro — Os preços registrados que sofrerem revisão

não ultrapassará aos preços praticados no mercado mantendo-se a diferença

percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquela

vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo — Caso o preço registrado seja superior à média

dos preços de mercado, o Setor de Compras, solicitará ao Fornecedor,

mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-

lo a definição do parágrafo Único.
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Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado,

o Setor de Compras convocará as demais empresas com preços registrados

para o ITEM, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas

as condições de fornecimento, os preços  e os prazos do primeiro classificado

para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem

de classificação das empresas com preço registrado.

Parágrafo Quarto — Serão considerados compatíveis com os de

mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média

daqueles apurados pelo Setor de Compras desta Fundação.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS.

A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno

direito, nas seguintes situações:

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital

de Registro de Preços;

b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;

c) quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota

Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos

incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota

Empenho decorrente deste Registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados

no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado;

Parágrafo Primeiro — Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o

Fornecedor será informado, por correspondência, com aviso de recebimento,

o qual será juntado ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo Segundo — No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o

endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial,

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

Parágrafo Terceiro — A solicitação do fornecedor para cancelamento

dos preços registrados poderá não ser aceita pela FUSVAG – Fundação de

Saúde de Várzea Grande, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das

penalidades previstas neste Edital.

Parágrafo Quarto — Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão

todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.

Parágrafo Quinto — Caso o SETOR DE COMPRAS não se utilize da

prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender

sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o FORNECEDOR

cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS,

ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I. todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das

contratações do objeto deste Edital.

II. as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas,

prêmios de seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras

despesas que se façam necessárias à execução da entrega dos materiais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia

defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes

penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I)   advertência;

II)  multa

III)  suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração

Pública por período não superior a 2 (dois) anos;

IV)  declaração de inidoneidade.

Parágrafo primeiro - A penalidade de advertência será aplicada em

caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem

prejuízo a FUSVAG – Fundação de Saúde de Várzea Grande.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA sujeitar-se á multa moratória

simples, de 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o total do fornecimento

não executado, por dia corrido de atraso, até o 20° (vigésimo) dia,

considerando o prazo estabelecido para entrega dos produtos.

Parágrafo Terceiro - No caso de atraso na entrega do produto por

mais de 20 (vinte) dias poderá a FUSVAG – Fundação de Saúde de Várzea

Grande, a partir do 5º (quinto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA,

ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por

um prazo de 02 (dois) anos.

Parágrafo Quarto - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato,

pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;

Parágrafo Quinto - A multa será descontada do valor da garantia contratual,

da fatura, cobrada diretamente CONTRATADA ou ainda judicialmente.

Parágrafo Sexto - A penalidade de declaração de inidoneidade

poderá ser proposta:

a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação

contratual, desde que desses Fatos resultem prejuízos à FUSVAG;

b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de Fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou deixar de cumprir suas

obrigações Fiscais ou parafiscais;

c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os

objetivos da licitação.

Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão

ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

Parágrafo Oitavo - A falta de material não poderá ser alegada como

motivo de força maior e no eximirá a CONTRATADA das penalidades a que

está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de

processo judicial na forma legalmente prevista sem prejuízo das demais

cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata,

correrão à conta de dotações orçamentárias previstas em:
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Resolução nº.  002/2008/CMAS-VG

Dispõe sobre a Reprogramação de Saldo Financeiro dos Exercícios de

2005, 2006 e 2007 de Recursos da Proteção Social Básica e Especial e dá

outras providências.

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Várzea

Grande; no uso de suas atribuições legais, dispostos na Lei Municipal nº

1.620 de 14 de Novembro de 1995,  Lei 1.650 de  03 de Julho de 1996;

Considerando, as deliberações, deste Colegiado em sua Plenária nº

057 – Extraordinária em 13 de fevereiro do corrente ano, Resolve:

Art.1º – Tornar público a Aprovação da Reprogramação dos Recursos

Financeiros remanescentes dos Exercícios de 2005, 2006 e 2007, nos

Serviços de Assistências Sociais destinados à Coletividade.

§ - 1º - Os Recursos disponíveis totalizando R$693.556,11 (Seiscentos

e Noventa e Três mil, Quinhentos e Cinqüenta e Seis reais e Onze centavos),

será reprogramado nos seguintes elementos Orçamentários:

I - Proteção Social Básica – Contando com o seguinte saldo:

R$341.473,01 (Trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e

três reais e um centavos), assim distribuídos: Elemento Despesa:  Materiais

de Consumo – 3.3.90.30.00 – R$131.099,87 (Centos e trinta e um mil e

noventa e Nove reais e oitenta e sete centavos);  - O.S.T – Pessoa Jurídica

– 3.3.90.39.00 – R$30.362,57 (Trinta mil, trezentos e sessenta e dois reais

e cinqüenta e sete centavos); O.S.T – Pessoa Física – 3.3.90.36.00 –

R$25.588,57 (Vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinqüenta

e sete centavos); Materiais Permanentes – 4.4.90.52.00 – R$112.500,00

(Cento e doze mil, quinhentos reais) e Subvenções Sociais – 3.3.50.43.00 –

R$41.922,00 (Quarenta e um mil e  novecentos  e vinte e dois reais).

II - Proteção Social Especial – Contando com o seguinte saldo:

R$352.083,10 (Trezentos e cinqüenta e dois mil, oitenta e três reais e dez

centavos), assim distribuídos: Elemento Despesa: Materiais de Consumo –

3.3.90.30.00 – R$23.938,03 (Vinte e três mil e Noventa e Nove reais e oitenta

e sete centavos); - O.S.T – Pessoa Jurídica – 3.3.90.39.00 –

R$64.195,67(Sessenta e Quatro mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta

e sete centavos);  O.S.T – Pessoa Física – 3.3.90.36.00 – R$25.610,00

(Vinte e cinco mil, seiscentos e dez reais e cinqüenta e sete centavos);

Materiais Permanentes – 4.4.90.52.00 – R$211.700,00 (Duzentos e onze

mil, setecentos reais) e Subvenções Sociais – 3.3.50.43.00 – R$26.639,40

(Vinte e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos).

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

Registrada                                   Publicada

Cumpra-se

Várzea Grande-mt, 14 de Fevereiro de 2008.

João Gumercindo Cassim

Presidente do CMAS-VG

As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL correrão à conta

da NATUREZA DA FUSVAG - DESPESA consignadas na:Proj/Ativ. 2.073Dotações

Orçamentárias: 3.3.90.30.00.00.00.00.0100 –MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por

intermédio de lavratura de termo, aditivo presente ata de Registro de Preços.

II. integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº. 002/2008 e seus

anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por ITEM.

III. é vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para

qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da FUSVAG.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como

competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive

os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa,

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam apresente ATA em 02 (duas)

vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada

na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93.

Várzea Grande – MT ___ de _________ de 2008.

____________________________________________________

CONTRATANTE:                                     FUSVAG

CONTRATADAS: ________________________________________

TESTEMUNHAS :
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Consórcios Intermunicipais
RESOLUÇÃO N° 006/2.007

SÚMULA: “DISPÕE SOBRE O PLANO DE APLICAÇÃO PARA O

EXERCÍCIO DE 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O senhor Pedro de Alcântara, Presidente do Consorcio Intermunicipal

de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Teles Pires, Estado do

Mato Grosso, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, faz

saber que a Assembléia Geral aprovou e ele, promulga a seguinte Resolução.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1° - Está Resolução estabelece o Plano de Aplicações dos recursos

do Consórcio para Exercício Financeiro de 2.008, estimando a Receita e

fixando a Despesa no valor R$: 592.060,00 (quinhentos e noventa e dois mil

e sessenta reais), compreendendo;

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.2° - A despesa do Consórcio é fixada na forma dos anexos desta

Resolução em R$: 492.060,00 (quinhentos e noventa e dois mil e sessenta

reais), e será realizada segundo a discriminação dos quadros de trabalho e

natureza de despesas que estão assim desdobradas;

CAPITULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 3° - Fica o Consórcio autorizado a abrir no curso da execução

orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como

determinado pelo Art.43°, § 1° III da Lei 4.320, de 17 de março de 1.964,

créditos adicionais suplementares até o limite 15% (quinze por cento) do

total da despesa fixado no Art.3° da Lei.

Art. 4° - Fica o Consórcio autorizado a realizar a transposição, o

remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de

programação para outra ou de um órgão para outro.

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)2123-1246 ou 2123-1270

ASSOCIAÇÃO MATO-
GROSSENSE

DOS MUNICÍPIOS

Art. 5° - O Quadro Demonstrativo da Despesa (QDD), na forma dos anexos

da Lei Federal 4.320/64, serão discriminados em nível de elemento de despesa.

 Parágrafo Único: Durante a execução da despesa, serão

discriminados pelas notas de Empenho e apropriados pela contabilidade,

àquelas despesas cujos elementos foram detalhados pela Portaria MF/STN

n° 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6° - Está Resolução entrará em vigor em vinte e nove de Dezembro

de 2.007, revogando as disposições em contrário.

Paranaita/MT, 21 de Dezembro de 2.007.

Registre-se e Publique-se

Data Supra

________________________________

PEDRO DE ALCÂNTARA

Presidente


