PROCESSOADMINISTRATIVO:001/2011

MODALIDADE: DISPENSAUCITATÓRIA

OBJETO: Prestação de serviços profissionais: manutenção,
gerenciamento e hospedagem do site da Câmara Municipal de
Juscimeira-MT descritos a seguir:
a)

Manutenção de páginas para conteúdos específicos;

b)

Manutenção do Portal Transparência;

c)

Manutenção do SIC/Serviço de Informação
Cidadão 1 Ouvidoria;

d)

Manutenção e
departamentos;

e)

Hospedagem, suporte técnico, manutenção, locação

de

sistema

configuração

administrador

de

emails

do

ao
para

website

http://www.camaraiuscimeira.mt.gov.br/. e, armazenagem,
guarda

e

conservação

das

informações

públicas,

disponibilizadas na Internet, pela Câmara Municipal de
Juscimeira;
f)
g)

Hospedagem e Gerenciamento de Conteúdo e Banco
de Dados;
ferramentas
de
Assessoria
na
utilização
disponibilizadas pelo site.

De: Secretaria de Administração
Para: Gabinete da Presidência

Assunto:

Solicitação

contratação

por Dispen«~aLicitatória.

Senhor Presidente,

Considerando as leis que regem o acesso a informação, visando
manter a transparência na gestão, venho através deste solicitar a contratação
de serviços profissionais visando a manutenção, gerenciamento e hospedagem
do site deste Poder Legislativo.

Juscimeira-MT, 08 de Janeiro de 2018.

o
Secretário de Administração

De: Secretaria de Administração
Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Solicitação verificação de saldo orçamentário.

Senhora Contadora,

Solicito

verificação

serviços de Manutenção,

de dotação
gerenciamento

orçamentária
e hospedagem

para contratação

de

do site da Câmara

Municipal de Juscimeira-MT.

Juscimeira-MT, 08 de Janeiro de 2018.

Secretário de Administração

De: Departamento
Para: Secretário

de Contabilidade
de Administração

Senhor Marciano Oliveira Carmo,

Atendendo
realização

a solicitação

de Contratação

desta

Secretaria,

por Dispensa

no que diz respeito

Líeitatória,

venho

através

a

deste

informar-lhe dotação orçamentária na qual poderá ser realizada tal despesa.

Código Funcional Programático

01.031.0001.2000.000/33.90.39.00.00

- Outros serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica.

Juscimeira-MT, 08 de Janeiro de 2018.

~~drigUeS
Contadora

De: Secretaria

de Administração

Para: Assessoria

Jurídica

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico.

Prezado (a) Senhor (a),

Solicito a Vossa Senhoria que seja elaborado parecer jurídico acerca
da legalidade de contratação por meio de Dispensa Licitatória de empresa
especializada em serviços de manutenção, gerenciamento e hospedagem do
site da Câmara Municipal de Juscimeira-MT

Juscimeira-MT, 08 de Janeiro de 2018.

d''"

(~.""'.;~w"_''''''~'o/."_,,,,,"

Marciano Oliveira Carmo
Secretário de Administração

PARECER JURÍDICO N° 001/2018

1- ASSUNTO

Cuida-se de

com o intuito de ""..'1T1t""

Jurídico

a plausibilidade jurídica acerca da possibilidade

dispensa de licitação
no inciso II do art, 24 da

alcança o

contratação de serviço cujo
Lei 8.666/1993.

II - POSSIBILIDADE JURÍDICA

o

37

da Constituição

inciso XXI, dispõe

a

Administração Pública, quer díreta, quer indíreta, de qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito

e dos Municípios, somente poderá contratar obras,

ressglvadas ªs sityª,Ões emecificªmente desçritas

serviços, compras e

nª legiS1ª,ãQ in{raçQU$tituçiQJlªI.mediante
assegure igualdade

que

condições a todos os concorrentes.
que a própria constituição federal, ao normatízar

sobre a obrigatoriedade
normatízação

ínfraconstitucíonal,

prescreveu a possibilidade de sua dispensa em
desde que em

,."'+-<" .. excepcional. Vejamos:

i" ....

Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/1993,

diz:

"É dispensável a licitação:

11-para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alfnea "a",do inciso 11do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa se
de uma sÓ vez;

como se vê, de autorização legal para que, desde que
possa deixar de instaurar a

observados os requisitos fixados no dispositivo, o

para a Administração.

licitação e contratar díretamente compras e serviços

A lei Municipal 1.068/2017

atualízou os valores previstos nos

artigos 23 e 24 da Lei Geral de Licitações, passando o

em que se enquadra

dispensa a ser de R$ 35.996,98 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e

a
e

noventa e oito centavos).

Todavia, para a efetívação
do art, 24 da lei 8.666/1990

hipóteses do inciso X

da

e inciso ll do art, 32 da

Municipaln2 1.068/2017,

se o cumprimento de alguns requisitos como: preço seia ,ompapvel ,om 9 valor de
men.:adQ e o contratado possua capaddade

té,ni,a,

econômi,a e re&ularidade

mm
III - CONCLUSÃO
Em

do exposto, o

jurídico é favorável a realização

da dispensa desde que sejam cumpridos os demais requisitos
Sem mais

o mesmo, reitero os votos de grande estima.

[uscímeíra/M'F, 23 de Janeiro de 2018.

THAfs
OAB/MT 1.2.1.90

AUTORIZAÇÃO

PARA CONTRATAÇÃO

POR DISPENSA

A Secretaria de Administração
Nesta

Com base no parecer jurídico, AUTORIZO contratação por meio de
Dispensa Licitatória de empresa especializada em serviços para manutenção,
gerenciamento e hospedagem do site da Câmara Municipal Juscimeira-MT.

Juscimeira-MT, 08 de Janeiro de 2018.
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Presidente

ELISA G. CAETANO TRANSPORTES - ME
REMOVE TRANSPORTESE INFORMÁTICA
CNPJ: 11.858.937/0001-19

PROPOSTA COMERCIAL

A Câmara Municipal de Juscimeira-MT

-::~~:~-r--~
I

Descrição

Item

I

!

I

1

Hospedagem, manutenção e locação de site, Portal
Transparência, Ouvidoria e Administrador de conteúdo
para o endereço:
http://www.camarajuscimeira.mt.gov.br

Execução dos Serviços: 12 meses (01/01/2018 à 31/12/2018)

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de Pagamento: 12x de R$ 1200,00 (um mil e duzentos reais)

Jactara, 26 de dezembro de 2017.

Representante

Legal da Empresa

Rua Jurema, 300 - Sala D - Centro
Jaciara-Mf - CEP: 78820-000

R$
1.200,00

I
I
I

R$
14.400,00

DESCRiÇÃO DOS SERVIÇOS:

•

Hospedagem

•

Locação de software

Quantidade:

e manutenção

do site yyyVW.CAMARAJUSCIMEIRA.MT.GOV.BR;

administrador.

12 meses

Valor mensal: R$ 1.850,00
Valor

total: R$ 22.200,00

CRISTINA OE OLIVEIRA MENJ:l.Ol;ÇA

127.

7.751-/00'0'1-50

I

CRISTINAD~ OUVEIRAMENOONÇA
AV.

E SILVA

CENTRO 78.830.000
DOM AQUINO -

L

Avenida Costae Silva,nl?60 -- Bairro Beira Rio -- Dom Aquino-MT.
Fones:(66) 999620-5008/99995-3793/3451-1801

ROBSON

R. MARCIDELLI

DE ALMEIDA

Vendas e Assistência Técnica em Telefonia, Computadores, Impressoras e Sistemas.

CNPJ:08.051.943/0001-55 - LE: 13.320.673-4

Jactara, 29 de dezembro de 2017.
Conforme solicitação, segue orçamento.

QTDE
12

NID

DESCRIÇÃO

MESES

VR.UNIT

VR.TOTAL

1.500,00

18.000,00

TOTAL

Validade da Proposta: 30 dias
Forma de Pagamento: À Vista

Honestidade e Rapidez no Atendimento
Rua Potiguaras, 704 - Sala 01 - Centro - Jaciara-MT
Fones: (66) 99212-0883/99981-2647

18.000,00

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
11858937/0001-19
Razão Social: ELISA G CAETANOTRANSPORTESME
Nome Fantasia:REMOVE
TRANSPORTES
Endereço:
AV ANTONIO FERREIRASOBRINHO 2120

SALA 011 CENTRO /

JACIARA / MT / 78820-000

A Caixa EconômicaFederal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.
Validade: 05/01/2018 a 03/02/2018
Certificação Número: 2018010516270856572254

Informação obtida em 11/01/2018, às 04:41:25.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

MUNiCíPIO DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO. 1075 - CENTRO - JACIARA
CNPJ: 03.347.135/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA
OE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Çódigo de Cadastro

040698

Cf'FlCNf'J

Contribuinte

ELISA. G. CAETANO TRANSPORTES·

ME

11.858.93110001-19
Complemento

~ro

Rua Rua Jurema
Bairro

Centro
CIdade

JACIARA

300

SALA O

CEI"

78820000
UF
MT

CERTIFICO. para os devidos fins. a pedido via intemet. que revendo os assentamentos existentes nesta Seção. deles
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erá.rioMunicipal. até a presente data,
relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer
tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitidaàs 03:38:00 do dia 11/01/2018
Válida até 10/0212018
Códigode Controle da Certidão/NúmeroE98AE449B02D7D2C
Certidãoemitida gratuitamente.
Atenção qualquerrasura ou emenda invalidaráeste documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELISA G. CAETANO TRANSPORTES - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.858.937/0001-19
nO: 142968007/2018
Expedição: 11/01/2018,
04:42:29
: 09/07/2018 - 180 (cento e oitenta)
, contados da
sua expedição.
Certifica-se

que

ELISA
G.
CAETANO
(MATRIZ E FILIAIS),
insc

11.858.937/0001-19,

TRANSPORTES

ME

(a) no CNPJ sob o n°
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Tr
Cert
emitida com base no art. 642-A
idação das Leis do
Trabalho,
Lei nO 12.440,
j
de 2011, e
na Resolução Administrat
n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de
to de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são
responsabili
s
Tribunais do Tr
lho e estão atualizados a
2 (dois)
as
anteriores à data da sua expedição.
No caso de
ssoa jur
a em re
a
os seus estabe
as ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal S
rLor do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.b r) .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

res Tr alhistas constam os dados
Do Banco Nacional de
necessários à identifica
o
s pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto
s
es
em
condenatória trans
em j
ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos
previdenciários,
a honorários,
a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos dete
em lei; ou decorrentes
de execução de
s fi
s perante o Minis
o
lico do
lho ou

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DivIDA ATaVA
DA UNIÃO

Nome: ELISA G. CAETANO TRANSPORTES - ME
CNPJ: 11.858.93110001-19
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (OAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art, 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:14:05 do dia 06/09/2017 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 05/03/2018.
Código de controle da certidão: BB10.B99B.4354.AC05
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificaçêo da Pessoa Juridíca e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçêo cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

000

ES1Al!ElECIMENTO

OA1ADEAlIERTURA

19í0412010

(NOME DE FANTASIA)

VE TRANSPORTESE INFORMAnCA
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECOI\iOMICA PRINCIPAl

49.30-2-02• Transporte rodoviãrio de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
C

100E DESCRIÇÃO CAl! ATNtOAOES ECOM MICAS SECUNO RIAS

62.01-5-01• Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00• Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customimvel$
62.09-1-00• Suporte técnico, manutençio e outros serviços em tecnologia da Informaçio
63.11-9-00_Tratamento de dados, provedores de serviços de apllcaçio e serviços de hospedagem na Internet
95.11-8-00• Re ra o e manutençio de com utadores e de equipamentos periféricos

Aprovado pela Instruçêo Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 02/01/2018 às 18:34:24 (data e hora de Brasilia).

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, ~~~~.
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CONTRATO OE PRESTAÇÃO OE SERViÇOS N° 00112018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, com sede
na Rua Dois Irmão, 383, Centro, na cidade de Juscimeira-MT., devidamente inscrita no
CNPJ sob o nO 24.774.4900001
neste ato representada por sua Presidenta,
Senhor RONIVAL SOARES SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliado no
município de Juscímeira-MT, portador da Carteira de Identidade RG. N° 0908213-1,
expedida pela SSP-MT., inscrito no CPF sob o nO780064301-87.

CONTRATADO:
Pessoa
Jurídica
ELISA
G.
CAETANO
TRANSPORTES-ME, com sede na Rua Jurema, 300 - sala D, Centro, Jaciara-MT,
inscrita no CNPJ nO 11.858.937/0001 9, representada neste ato pela Sra. ELISA
GOMES CAETANO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Jurucê, 1864,
Centro, Jaciara-MT, portadora da Cédula de Identidade RG nO1197469-9 SJ/MT e do
CPF nO924.181.471-34.

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 FUNDAMENTO

1.1 - Este instrumento contratual fundamenta-se no artigo 24 em seu inciso II e artigo
62 e demais dispositivos da lei nO8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - 00 OBJETO

2.1 - O objeto do presente contrato consiste na prestação pela CONTRATADA à
CONTRATANTE dos seguintes serviços profissionais: manutenção, gerenciamento e
hospedagem do síte da Câmara Municipal de Juscimeira-MT descritos a seguir:
a)

Manutenção de páginas para conteúdos específicos;

b)

Manutenção do Portal Transparência;

c)

Manutenção do SICIServiço de Informação ao Cidadão IOuvidoria;

d)

Manutenção e configuração de ernails para departamentos;

e)

Hospedagem, suporte técnico, manutenção, locação de

administrador
armazenagem,

do

websíte

guarda

e

conservação

das

informações

disponibilizadas na Intemet, pela Câmara Municipal de Juscimeira;
f)

Hospedagem e Gerenciamento de Conteúdo e Banco de Dados;

g)

Assessoria na utilização de ferramentas disponibilizadas pelo síte,

Rua Dois irmãos, 383 .. Fone: (66) 3412·1644 .. CEP78810-000 -- Juscimeira-MT

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. - Pela prestação dos serviços ora contratados de hospedagem, suporte técnico,
manutenção e

locação de sistema administrador

do

website,

bem como,

armazenagem, guarda e conservação das informações públicas, disponibilizadas na
Internet, pela Câmara Municipal de Juscimeira, a CONTRATANTE pagará a
importância mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), perfazendo um valor
global de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), mediante apresentação de
Nota Fiscal referente ao serviço prestado e após avaliação dos serviços.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

4.1 - O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses a partir da data de
assinatura do presente contrato, podendo o mesmo ser renovado caso haja interesse
das partes.

CLÁUSULA QUINTA - REGIME DE EXECUÇÃO

1 - O presente contrato terá o regime de execução direta conforme artigo 6°, inciso
VII da lei nO8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas do presente contrato correrão por conta
orçamentária:
Órgão: 01. Câmara Municipal de Vereadores de Juscimeira
Unidade: 01.001 Câmara Municipal de Juscimeira
Programa de Trabalho: 0001 Processo Legislativo
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pesso
Jurídica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

RuaDois

383

Fone: (66) 3412-1644 - CEP78810-000 - Juscimeira-MT

ESTADO

7.1. Na hipótese de a CONTRATADA

descumprir as obrigações

assumidas

Contrato, no todo ou parte, ficará sujeita, a juízo da CONTRATANTE,
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei

neste

às sanções

n" 8.666/93.

7.2. A inexecução total ou parcial do Contrato poderá ensejar rescisão pela Câmara
Municipal de Juscimeira, com as consequências previstas nos arts, 77 e 80, da Lei de
Licitações e Contratos, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que alude o art.
87, da mesma Lei.
7.3. A multa a que se refere o inciso II do art. 87 da Lei citada no item anterior será de
mora diária correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) e multa de 10% (dez por
cento), ambas sobre o valor total do contrato, que serão aplicadas independentemente
de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, sendo o seu valor descontado do
total do contrato. O atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos poderá ensejar, a
exclusivo critério da Câmara Municipal, a rescisão do contrato.

CLAuSULA

OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

8.1 - DA CONTRATANTE:
8.1.1. Pagar pontualmente o valor estabelecido na Cláusula terceira.
8.1.2. Informar à CONTA TADA qualquer alteração dos dados relacionados a endereço
para correspondência.
8.1.3. Não veicular por meio de seu "site" material pornográfico,

racista ou que

demonstre qualquer outro tipo de preconceito de raça, cor, ou qualquer outro material
que afronte a moral os bons costumes elou a legislação em vigor.
8.1.4. Prestar informações verdadeiras acerca do "síte" a ser hospedado em razão
presente contrato e seu domínio.
8.1.5. Não realizar publicidade não solicitada (mala direta) via e-mail (SPAM).
8.1.6. Responder regressivamente à CONTRATADA em caso de condenação ju
ou administrativa desta em função do conteúdo do material veiculado pelo seu "slte",
incluindo custas e honorários de advogados.
8.1.7. Fornecer informações corretas para o uso do DNS da CONTRATADA no órgão
competente.

Rua Dois irmãos, 383 - Fone: (66) 3412-1644 - CEP78810-000 - Juscimeira-MT

CONTRATANTE,

para inserção em novo site, sob pena de responsabilização

judicial.
8.2.14 - Executar o objeto deste contrato com lisura e boa técnica;
8.2.15 - Cumprir incondicionalmente

as cláusulas aqui avençadas;

8.2.16 - Resguardar o interesse público e coletivo da outra parte.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÔES

9- As alterações contratuais necessárias ocorrerão em conformidade com os
dispositivos da Lei nO8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração pública, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art, 78 da Lei

8.666/93;

b) Por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, desde que haja conveniência da CONTRATANTE;
c) Pelo atraso dos pagamentos igualou superior a 30 (trinta) dias.
d) A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão pela Câmara
Municipal, com base na Lei nO8.666/93;
e) Constituem motivos para rescisão os previstos no art. 78, da Lei n° 8.666/93.
f) A rescisão contratual de que trata o inciso I, do art. 78, acarreta as
conseqüências
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei de Licitações e Contratos.
10.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso
rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.66&1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

11.1. - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nO8.666/93, aplicando-se
subsidiariamente a Legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇOES GERAIS

12.1.. Este contrato obedecerá às determinações da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei

8883/94 e demais disposições aplicáveis quando couber.
12.2. A CONTRATADA fica autorizada a suspender os serviços ora elencados em
caso de atraso dos pagamentos igualou

superior a 30 (trinta) dias corridos da

prestação do serviço, objeto deste contrato.
12.3. A CONTRATADA declara não ter nenhum impedimento legal para exercer suas
atlvidades comerciais, se responsabilizando integralmente por esta informação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO

13.1. - Fica eleito o Foro da Comarca de JACIARA-MT para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas ao presente contrato que de outra forma não sejam solucionadas, com
expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham ter por mais
privilegiado que seja. Por estarem às partes em pleno acordo, assinam o presente em
03 (três) vias de igual teor e forma, rubricados para todos os fins de direito na
presença de 02 (duas) testemunhas.

Juscimeira-MT, 08 de Janeiro de 2018.
CONTRATANTE:

RONIVAL SOARES SANTOS
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

CONTRATADO:

Rua Dois irmãos, 383 -. Fone: (66) 3412-1644 - CEP78810-000 - Juscimeira-Mf

SPORTES-ME
REPRESENTANTE:

ELISA GOMES CAETANO

CPF: 924.181.471-34

FISCAL DE CONTRATO:

TESTEMUN
01- ---....,,_-......,

----

02-

Nome: Alceny

Nome: Elizabete Lopes de Souza

CPF N°: 181.47

CPF N°: 925.568.171-00

Rua Dois irmãos, 383 -- Fone: (66) 3412-1644 -- CEP78810-000 -- Juscimeira-MT
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CONSIDERANDO o Parecer Ju 'd'
emitldo pela Procuradoria Geralr~~:u~:dio
de 18 d~ dezembro de 2017.
ver Almeida dos Anjos _ OAB/MT 15 31 . P o de JusClmelraIMT, Dra, Dey. 0,
CONSIDERANDO
. N° 001/2018, da Comissão Perm
. '.
o Parecer Técruco
Lícitaçõss da Prefeitura Municipal de JuscimeiralMT;
aDEIOIOIF"

Administrativa em ce-

22 de janeiro de 2018.
M01SES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de JuscimeiralMT
AVISO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES

RONWALSOARESSANTOS

TOMADA OE PREÇOS 00412017

CAIIIIAJi~ MUNICIPAL OE JUSCIMEIRA-MT

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04712017
EXTRATO PRlIIIIEIJ;lO
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADmVO
Aditivo ao Contrato n" 00212017. Partes: Câmara Municipal
.!H<,NrrlAlr<a.MT e UCMMAT- União das Câmaras Municipais do Estado
de Mato Grosso, inscrita no CNPJ n"

Objeto: Asso-

á UCMMAT
reais).
Reais).
meses. Regime Legal: artigo 6°, íncíso VII da Lei nO8.

RONWALSOARESSANTOS
CAMARA MUNICIPAL OE JUSCIMEIRA-MT
DECISAo ADMINISTRATWA N· 00112018

OBJETO: "Contratação de empresa especializada para execução de
Obra de Conservação Asmltica com Aplicaçlo de lama Asfáltlca e
Tapa Buraco no Município de JuseimelralMT",c:onforme
Termo de
Convenio N"1322·20171SECID .
A Prefeitura Municipal de Juscímeira-MT, através da Comissão Permanente de Licitação, convoca as licitantes interessadas que participam do presente processo licltatórlo, para comparecerem na Prefeitura Munícipal de Juscimeira. no dia 25 de janeiro de 2018, ás 11:00
hrs, para abertura do envelope da proposta de preç.os da empresa devidamente habilitada. Os interessados poderão obter as Informações
através do site www.Juscimeira.mt.gov.brou
na Prefeitura, à Av. Joaquim Miguel dos Santos. nO210, Bairro Cajus, das 07:00 às 13:00 horas.lnformações: tel. (0**66) 3412-1371. Juscimeira-MT. 22 de janeiro
de 2018.
Nelson Taveira Fi.lho
Presidente da CPL

PROCESSO ADMINISTRATWO N." 04712017
TOMADA OE PR.EÇOS N.o 00412017
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213

