
PORTARIA N° 0126/2021

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO ATRASO DE ENTREGA DE MERCADORIA E

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 014-2021 – PGM-CONF

NOTIFICAÇÃO ATRASO DE ENTREGA DE MERCADORIA E PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇO

N° 014-2021 – PGM-CONF

Ilmo(o) Senhor(a)

JOÃO FRANCISCO DE CASTRO – SERVIÇOS GERAIS

Representante Legal Perante o Pregão Presencial 29/2021

Avenida Alziro Setubal, SN, São Félix do Araguaia – MT,

CEP 78670-000 – CNPJ 12.067.653/0001-77

MUNICÍPIO DE CONFRESA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ: 37.464.716/0001-50, com sede na Avenida Centro Oes-
te, nº 286, Centro, Confresa, Estado de Mato Grosso, representado pelo
seu Procurador-Geral Municipal, que ao final subscreve, nos termos do
art. 182, do Código de Processo Civil, tendo em vista os fatos noticiados
pelo Secretaria Municipal de Administração, conforme Ofício nº 038/2021/
COMPRAS/ADM (em anexo), e

Considerando, os termos do Pregão 29/2021, cujo objeto é a contratação
“de empresa especializada para manutenção preventiva, corretiva com re-
posição de peças de refrigeradores tipo: frigobar, bebedouro, refrigerado-
res, geladeira freezers, câmara frias, atendendo as demandas das secre-
tárias do poder executivo municipal”, o qual esta empresa configura como
uma das fornecedoras e prestadora de serviços;

Considerando os artigos 54, 55, 58, 77 e 78 da Lei 8.666/93, os quais tra-
ta dos contratos administrativos;

Considerando o Edital de Licitação, o qual estabelece o prazo de entrega
do objeto;

Considerando que o referido prazo não fora cumprido, conforme solicita-
dos na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 3510,3405 E 2992 e seu
descumprimento já está provocando graves transtornos ao Município de
Confresa – MT, uma vez que o produto solicitado ainda não foi entregue e
prestado;

Considerando que o descumprimento, total ou parcial do Contrato/ARP,
acarreta a desclassificação da empresa, com as consequências previstas
no edital e na legislação, produzindo as consequências de ordem civil, ad-
ministrativa e fiscal, além de outras sanções previstas no Edital da Licita-
ção e nos artigos 86 e 87 da lei 8666/93;

RESOLVE NOTIFICAR a empresa, JOAO FRANCISCO DE CASTRO –
SERVIÇOS GERAIS, Avenida Alziro Setubal, Sn, São Félix do Araguaia
-MT, CEP 78670-000, inscrita no CNPJ n° 12.067.653/0001-77 doravante
denominada CONTRATADA, para que cumpra o objeto do contrato, forne-
cendo os itens conforme a AF (em anexo) no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, à contar do recebimento desta notificação, sob pena de aplica-
ção das sanções legais cabíveis ao caso, dentre elas a desclassificação da
empresa na referida ata de registro de preços, multas legais e contratuais,
além de abertura de processo de inidoneidade para contratar com a ad-
ministração pública. Ou então, apresente justificativa devidamente funda-
mentada no prazo de 48h (Quarenta e oito horas) após recebimento desta,
para o atraso na prestação do referido serviço, o qual, caberá ao Município
de Confresa– MT, por sua aceitação.

Após o decurso do citado prazo, este não tendo êxito, será realizada a
desclassificação/exclusão da empresa e imediatamente aberto o proces-
so de apuração de inidoneidade da referida empresa para contratar com a
administração pública.

Publique-se esta notificação através do Diário Oficial do Município de Con-
fresa–MT, no endereço eletrônico: https://diariomunicipal.org/mt/amm/.

Confresa-MT, em 01 de outubro de 2021.

Paulo César da Silva Avelar

Procurador-Geral do Município

Portaria nº 204/2019, de 10.06.2019

OAB-MT: 21.334/O

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

SEC. GOVERNO
LEI N.º 1.153/2021

Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Município de
Cotriguaçu-MT, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias
e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40, da Constitui-
ção Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de Previdência Com-
plementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU-MT, Faço saber que, a Câ-
mara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 1.º Fica instituído, no âmbito do Município de Cotriguaçu-MT, o Regi-
me de Previdência Complementar – RPC, a que se referem os §§ 14, 15 e
16, do art. 40, da Constituição Federal.

Parágrafo Único. O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devido
pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS aos servidores públi-
cos titulares de cargos efetivos de quaisquer dos poderes, incluídas suas
autarquias e fundações, que ingressarem no serviço público do Município
de Cotriguaçu-MT a partir da data de início da vigência do RPC de que
trata a presente Lei, não poderá superar o limite máximo dos benefícios
pagos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Art. 2.º O Município de Cotriguaçu-MT é o Patrocinador do plano de be-
nefícios do Regime de Previdência Complementar de que trata a presente
Lei, sendo representado pelo Prefeito Municipal que poderá delegar esta
competência.

Parágrafo Único. A representação de que trata o caput, do presente artigo,
compreende poderes para a celebração de convênio de adesão e suas
alterações, retirada de patrocínio, transferência de gerenciamento e para
manifestação acerca da aprovação ou da alteração de plano de benefícios
de que trata a presente Lei e demais atos correlatos.

Art. 3.º O Regime de Previdência Complementar de que trata a presente
Lei terá vigência e será aplicado aos servidores públicos titulares de car-
gos efetivos de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e funda-
ções, que ingressarem no serviço público a partir da data:

I – da publicação da autorização, pelo órgão fiscalizador de que trata a Lei
Complementar Federal n.º 109, de 29 de maio de 2001, do convênio de
adesão do Patrocinador ao plano de benefícios previdenciário administra-
do pela entidade fechada de previdência complementar; ou,

II – do início de vigência convencionada no convênio de adesão firmado
com a entidade aberta de previdência complementar.

Art. 4.º A partir do início de vigência do Regime de Previdência Comple-
mentar de que trata a presente Lei, independentemente da inscrição do
servidor como participante no plano de benefícios oferecido, aplicar-se-á
o limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, de que trata o art. 40,
da Constituição Federal, às aposentadorias e pensões a serem concedi-
das pelo RPPS do Município de Cotriguaçu-MT aos segurados definidos
no Parágrafo Único, do art. 1.º, da presente Lei.
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Art. 5.º Os servidores definidos no Parágrafo Único, do art. 1.º, da presente
Lei, que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início
da vigência do Regime de Previdência Complementar poderão, mediante
prévia e expressa opção, aderir ao RPC, na forma a ser regulada por lei
específica, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da vi-
gência do Regime de Previdência Complementar.

Parágrafo Único. O exercício da opção a que se refere o caput, do presen-
te artigo, é irrevogável e irretratável, devendo observar o disposto no art.
4.º, da presente Lei.

Art. 6.º O Regime de Previdência Complementar de que trata o art. 1.º, da
presente Lei, será oferecido por meio de adesão a plano de benefícios já
existente ou plano próprio em entidade de previdência complementar.

CAPÍTULO II

DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Seção I

Das Linhas Gerais do Plano de Benefícios

Art. 7.º O plano de benefícios previdenciário estará descrito em regula-
mento, observadas as disposições das pertinentes Leis Complementares,
e dos normativos decorrentes desses diplomas legais, e deverá ser ofe-
recido, obrigatoriamente, a todos os servidores Públicos do Município de
Cotriguaçu-MT de que trata o art. 3.º, da presente Lei.

Art. 8.º O Município de Cotriguaçu-MT somente poderá ser Patrocinador
de plano de benefícios estruturado na modalidade de contribuição defi-
nida, cujos benefícios programados tenham seu valor permanentemente
ajustado à reserva constituída em favor do participante, inclusive, na fase
de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua apli-
cação, os valores aportados, resgatados e/ou portados e os benefícios pa-
gos.

§ 1.º O plano de que trata o caput, do presente artigo, deverá prever bene-
fícios não programados que:

I - assegurem pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos invali-
dez e morte do participante; e,

II - sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada em
favor do participante.

§ 2.º Na gestão dos benefícios de que trata o § 1.º, do presente artigo,
o plano de benefícios previdenciários poderá prever a contratação de co-
bertura de risco adicional junto à sociedade seguradora, desde que tenha
custeio específico.

§ 3.º O plano de que trata o caput, do presente artigo, poderá prever co-
bertura de sobrevivência do assistido, desde que contratada junto à socie-
dade seguradora.

Seção II

Do Patrocinador

Art. 9.º O Município de Cotriguaçu-MT é o responsável pelo aporte de con-
tribuições e pelas transferências das contribuições descontadas dos seus
servidores ao plano de benefícios previdenciário, observado o disposto na
presente Lei, no convênio de adesão e no regulamento.

§ 1.º As contribuições devidas pelo Patrocinador deverão ser pagas, de
forma centralizada, pelos poderes, incluídas suas autarquias e fundações,
e em hipótese alguma poderão ser superiores às contribuições normais
dos participantes.

§ 2.º O Município de Cotriguaçu-MT será considerado inadimplente em ca-
so de descumprimento, por quaisquer dos poderes, incluídas suas autar-
quias e fundações, de qualquer obrigação prevista no convênio de adesão
e no regulamento do plano de benefícios.

Art. 10. Deverão estar previstas, expressamente, nos instrumentos jurídi-
cos cabíveis ao plano de benefícios administrado pela entidade de previ-
dência complementar, cláusulas que estabeleçam no mínimo:

I - a não existência de solidariedade do Ente Federativo, enquanto Patroci-
nador, em relação a outros Patrocinadores; instituidores, averbadores; pla-
nos de benefícios e entidade de previdência complementar;

II – os prazos de cumprimento das obrigações pelo Patrocinador e das
sanções previstas para os casos de atraso no envio de informações ca-
dastrais de participantes e assistidos, de pagamento ou do repasse das
contribuições;

III – que o valor correspondente à atualização monetária e aos juros supor-
tados pelo Patrocinador por atraso de pagamento ou de repasse de contri-
buições será revertido à conta individual do participante a que se referir à
contribuição em atraso;

IV – eventual valor de aporte financeiro, a título de adiantamento de con-
tribuições, a ser realizado pelo Ente Federativo;

V – as diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou
rescisão contratual e transferência de gerenciamento da administração do
plano de benefícios previdenciário; e,

VI – o compromisso da entidade de previdência complementar de informar
a todos os Patrocinadores vinculados ao plano de benefícios sobre o ina-
dimplemento de Patrocinador em prazo superior a 90 (noventa) dias no pa-
gamento ou repasse de contribuições ou quaisquer obrigações, sem pre-
juízo das demais providências cabíveis.

Seção III

Dos Participantes

Art. 11. Podem se inscrever como participantes do Plano de Benefícios
todos os servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo do
Município de Cotriguaçu-MT.

Art. 12. Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de benefícios o
participante que:

I – esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive suas
empresas públicas e sociedades de economia mista;

II – esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com
ou sem recebimento de remuneração, inclusive, para o exercício de man-
dato eletivo em qualquer dos entes da federação; e,

III – optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma
do regulamento do plano de benefícios.

§ 1.º O regulamento do plano de benefícios disciplinará as regras para
a manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação
aplicável.

§ 2.º Havendo cessão com ônus para o cessionário subsiste a responsabi-
lidade do Patrocinador em recolher junto ao cessionário e repassar a con-
tribuição ao plano de benefícios, nos mesmos níveis e condições que se-
riam devidos pelo Patrocinador, na forma definida no regulamento do res-
pectivo plano.

§ 3.º Havendo cessão com ônus para o cedente, o Patrocinador arcará
com a sua contribuição ao plano de benefícios.

§ 4.º O Patrocinador arcará com a sua contribuição, somente, quando o
afastamento ou a licença do cargo efetivo se der sem prejuízo do recebi-
mento da remuneração.

Art. 13. Os servidores referidos no art. 3.º, da presente Lei, com remunera-
ção superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime
Geral de Previdência Social, serão inscritos no respectivo plano de benefí-
cios de previdência complementar mediante requerimento expresso como
optante do Regime de Previdência Complementar, estando vedado a ins-
crição automática.
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Parágrafo Único: É facultado ao servidor referido no caput, do presente ar-
tigo, manifestar o interesse de aderir ao plano de benefícios patrocinado
pelo Município de Cotriguaçu-MT, podendo-o requerer a qualquer tempo,
sendo vedado a recusa de sua inscrição no referido plano de previdência
complementar.

Seção IV

Das Contribuições

Art. 14. As contribuições do Patrocinador e do participante incidirão sobre
a base de cálculo das contribuições ao RPPS estabelecidas na Lei Muni-
cipal n.º 692/2011 que exceder o limite máximo dos benefícios pagos pelo
Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto no inciso XI do
art. 37 da Constituição Federal.

§ 1.º A alíquota da contribuição do participante será por ele definida, ob-
servado o limite mínimo de 5,0% (cinco por cento) ou o disposto no regu-
lamento do plano de benefícios, prevalecendo a maior alíquota de contri-
buição.

§ 2.º Os participantes poderão realizar contribuições facultativas ou adici-
onais, de caráter voluntário, sem contrapartida do Patrocinador, na forma
do regulamento do plano de benefícios.

Art. 15. O Patrocinador somente se responsabilizará por realizar contri-
buições em contrapartida às contribuições normais dos participantes que
atendam, concomitantemente, às seguintes condições:

I - sejam segurados do RPPS, na forma prevista nos arts. 1.º ou 5.º, da
presente Lei; e,

II - recebam subsídios ou remuneração que exceda o limite máximo a que
se refere o art. 4.º, da presente Lei, observado o disposto no inciso XI, do
art. 37, da Constituição Federal.

§ 1.º A contribuição do Patrocinador será paritária à do participante sobre
a parcela que exceder o limite máximo a que se refere o Parágrafo Único,
do art. 1.º, da presente Lei.

§ 2.º Observadas às condições previstas no § 1.º, do presente artigo, e no
disposto no regulamento do plano de benefícios, a contribuição do Patro-
cinador não poderá exceder ao percentual de 7,5% (sete inteiros e cinco
décimos por cento).

§ 3.º Os participantes que não se enquadrem nas condições previstas nos
incisos I e II, do caput, do presente artigo, não terão direito à contrapartida
do Patrocinador.

§ 4.º Sem prejuízo ao disposto no caput, do presente artigo, o Patrocinador
deverá realizar o repasse das contribuições descontadas diretamente da
remuneração ou subsídio dos participantes a ele vinculados, inclusive, da-
queles que, embora não enquadrados no inciso II, do presente artigo, es-
tejam inscritos no plano de benefícios.

§ 5.º Sem prejuízo das demais penalidades e responsabilidades previstas
na presente Lei e na legislação aplicável, as contribuições recolhidas com
atraso estarão sujeitas à atualização monetária e consectários de mora
estabelecidos no Convênio, regulamento e plano de custeio do respectivo
plano de benefícios, ficando o Patrocinador desde já autorizado a adotar
as providências necessárias para o regular adimplemento de suas obriga-
ções junto ao plano de benefícios.

Art. 16. A entidade de previdência complementar administradora do plano
de benefícios manterá controle individual das reservas constituídas em no-
me do participante e registro das contribuições deste e dos Patrocinado-
res.

Seção V

Do Processo de Seleção da Entidade

Art. 17. A escolha da entidade de previdência complementar responsável
pela administração do Plano de Benefícios será precedida de processo se-
letivo conduzido com impessoalidade, publicidade e transparência e que

contemple requisitos de qualificação técnica e economicidade indispensá-
veis à garantia da boa gestão dos planos de benefícios.

§ 1.º A relação jurídica com a entidade será formalizada por convênio de
adesão, com vigência por prazo indeterminado.

§ 2.º O processo seletivo poderá ser realizado em cooperação com outros
Municípios desde que seja demonstrado o efetivo cumprimento dos requi-
sitos estabelecidos no caput, do presente artigo.

Seção VI

Do Acompanhamento do Regime de Previdência Complementar

Art. 18. O Poder Executivo deverá instituir um Comitê de Assessoramento
de Previdência Complementar – CAPC, nos termos da legislação vigente
e na forma regulamentada pelo Município de Cotriguaçu-MT.

§ 1.º Compete ao CAPC acompanhar a gestão dos planos de previdência
complementar, os resultados do plano de benefícios, recomendar a trans-
ferência de gerenciamento, manifestar-se sobre alterações no regulamen-
to do plano, além de outras atribuições e responsabilidades definidas em
regulamento na forma do caput, do presente artigo.

§ 2.º O Poder Executivo poderá, alternativamente ao disposto no caput,
do presente artigo, delegar as competências descritas no parágrafo ante-
rior ao órgão ou conselho já devidamente instituído no âmbito dos regimes
próprios de previdência social desde que assegure a representação dos
participantes.

§ 3.º O CAPC terá composição de no máximo 4 (quatro) membros e será
paritária entre representantes dos participantes e assistidos, e do Patro-
cinador, cabendo a este a indicação do conselheiro presidente, que terá,
além do seu, o voto de qualidade.

§ 4.º Os membros do CAPC deverão ter formação superior completa, e
atender aos requisitos técnicos mínimos e experiência profissional defini-
dos em regulamento pelo Município de Cotriguaçu-MT, na forma do caput,
do presente artigo.

§ 5.º O Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar – CAPC
será instituído por Decreto do Executivo.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 19. As nomeações de novos servidores titulares de cargo de provi-
mento efetivo do Município de Cotriguaçu-MT que possuam o subsídio ou
a remuneração do cargo acima dos valores do limite máximo estabelecido
para os benefícios de aposentadorias e pensões do Regime Geral de Pre-
vidência Social, ficam condicionadas ao início da vigência do Regime de
Previdência Complementar previsto na forma do art. 3.º, da presente Lei,
ressalvadas as nomeações das áreas de educação, saúde e segurança.

Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial para
atender às despesas decorrentes da adesão ou da instituição do plano de
benefício previdenciário de que trata a presente Lei, observado o limite de
até:

I - R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), mediante créditos adicionais,
para atender, exclusivamente, ao custeio de despesas administrativas pré-
operacionais necessárias à adesão ou à implantação do plano de benefí-
cios previdenciário, vedado o aporte desses recursos à entidade de previ-
dência complementar;

II - R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), mediante a abertura, em caráter
excepcional, de créditos especiais, a título de adiantamento de contribui-
ções, cujas regras de compensação deverão estar expressas no convênio
de adesão.

Art. 21. Para a abertura dos créditos que trata o art. 20, da presente Lei,
fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e pro-
ceder à inclusão das despesas, nos instrumentos de planejamento exigi-
dos pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei
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de Responsabilidade Fiscal), entre eles, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Cotriguaçu-MT, 05 de outubro de 2021.

OLIRIO OLIVEIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

10º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO DO
CONTRATO N° 10/2021

DECIMO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO DO
CONTRATO N° 010/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO 002/2021, CELE-
BRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU-MT E A
EMPRESA R. K. ALMEIDA LINO - EPP, CNPJ 22.257.713/0001-78.

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu-MT, com sede administrativa na Av.
20 de Dezembro Centro, cidade Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, ins-
crita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o n° 37.465.
309.0001-67, neste ato representada pelo Prefeito Srº: OLIRIO OLIVEI-
RA DOS SANTOS, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Vidal Quei-
roz, S/N° Bairro: Jardim Botânico, na cidade de Cotriguaçu – MT, Porta-
dor de C.I. RG nº **9034*-* SSP/MT e do CPF/MF nº ***.202.302-**, que
doravante passa a ser identificado e chamado de "CONTRATANTE", e
a empresa R. K. ALMEIDA LINO EPP, CNPJ: 22.257.713/0001-78, si-
tuada na AV 20 DE DEZEMBRO, Nº 536, CEP 78330-000, BAIRRO: IN-
DUSTRIAL, MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU - MATO GROSSO, neste ato
representada por seu representante legal, Regiane Karine Almeida Lino,
inscrito no CPF sob o Nº ***.336.731-**, doravante denominada CONTRA-
TADA, tendo em vista o que consta no CONTRATO N° 010/2021, proces-
so licitação 002/2021, celebram entre si, ajustado o DECIMO TERMO DE
APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO N° 010/
2021cujo objeto é: ''REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVEN-
TUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS NA BOMBA, COMO DIESEL
COMUM, DIESEL S-10, GASOLINA, E DISSOLUTIVO TIPO ARLA 32 DE
ACORDO COM AS NORMAS A ANP, PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DE TODA FROTA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE COTRIGUA-
ÇU'', que se regerá pelas normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR: O presente Termo de Apostilamen-
to tem por objeto o reequilíbrio de valor, conforme apresentação de Notas
Fiscais anteriores e posteriores do valor unitário, dos itens:

01- COMBUSTIVEL - DIESEL, COMUM: reajustando o valor de R$ 5,61
(cinco reais e sessenta e um centavos) para R$5,86 (cinco reais e oitenta
e seis centavos).

02- COMBUSTIVEL - DIESEL, S-10: reajustando o valor de R$ 5,64 (cinco
reais e sessenta e quatro centavos) para R$5,90 (cinco reais e noventa
centavos).

Parágrafo único: O reequilíbrio se aplica a partir da assinatura do presente
Termo de Apostilamento, as aquisições a partir de 05/10/2021 a seguir.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO- fica ratificadas todas as de-
mais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo
presente Apostilamento de Reajuste de Preço.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL A alteração con-
tratual de que trata este instrumento é baseada. Conforme preceitua o ar-
tigo 17 do Decreto nº 7.892/13, os preços registrados poderão ser revistos
em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou
de fato superveniente que eleve o custo dos produtos registrados, caben-
do ao órgão gerenciador promover as negociações junto as Fornecedoras,
observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do
Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993;

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente ter-
mo lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinaram as partes e
as testemunhas abaixo.

Cotriguaçu-MT, 05 de outubro de 2021.

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA Nº 026/
2021 - PROCESSO Nº 130/2021

O Prefeito Municipal de Cotriguaçu–MT, no uso das atribuições e de acor-
do com o art. 24 e 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93, e conforme cons-
ta no Processo a manifestação da Comissão Permanente de Licitação e
de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica desta Prefeitura, Resolve
RATIFICAR E HOMOLOGAR o presente Processo Licitatório.

a) Processo Nr: 130/2021

b) Licitação Nr: 026/2021

c) Modalidade: DISPENSA

d) Data Homologação: 05/10/2021

e) Objeto da Licitação: “AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, MEDIN-
DO 3,30X2,00M PARA A CASA DE ABRIGO TRANSITÓRIO”.

EXTRATO DO CONTRATO 076-2021

De um lado a Prefeitura Municipal De Cotriguaçu-MT, inscrita no CNPJ
sob o nº 37.465.309/0001-67, situada à av. 20 de dezembro, nº 725 – bair-
ro centro em Cotriguaçu-MT, neste ato representada pelo Prefeito Muni-
cipal S.r. Olirio Oliveira Dos Santos, que doravante passa a ser identifi-
cado e chamado de "CONTRATANTE", e a empresa VMH CONSTRU-
ÇÕES EIRELI CNPJ: 15.329.805/0002-31 endereçada em Logradouro Av.
20 de dezembro, nº 438, bairro Centro, CEP 78.330-000, Cotriguaçu -
UF MT, denominado “CONTRATADO”. Objeto:“AQUISIÇÃO DE POR-
TÃO DE CORRER, MEDINDO 3,30X2,00M PARA A CASA DE ABRIGO
TRANSITÓRIO”.

DISPENSA: 026/2021

PROCESSO: 130/2021

VALOR: O presente contrato tem o valor global de R$ 2.509,98 (DOIS MIL
QUINHENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) con-
forme proposta apresentada, que integra o presente instrumento e que é
de pleno conhecimento das partes.

VIGÊNCIA: O presente contrato tem vigência de 06de outubro de 2021
até 05 de novembro de 2021 podendo ser prorrogado.

Cotriguaçu - MT, 05 de outubro de 2021.

_____________________________________________

OLIRIO OLIVEIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

DECRETO Nº 186/2021

DECRETO Nº 186/2021 DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO – ESTADO DE MATO
GROSSO, Dr. MANOEL LOUREIRO NETO, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei Orgânica e:

Considerando o disposto no Decreto Estadual n. 1134 de 1 de Outubro
de 2.021, que disciplina as medidas de combate a disseminação da CO-
VID-19, e ainda, informa a redução de número de óbitos, bem como, a re-
dução de na taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI e enfermaria no
Estado de Mato Grosso.

Considerando a ampliação da vacinação contra a COVID-19 e o aumento
na distribuição de doses imunizantes por todo o território matogrossense,
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