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econômico, social e Ambiental V
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2.1 Atender as solicitações da

de sua elaboração, quant

processo de elaboração;

2.2 Alertar a unidade respons

fizerem necessária nas ro
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da eficiência operacional;
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geração de documentos, d
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 seja inferior ao limite máximo estipulado em Lei, o 

e providenciar a devida dispensa de licitação. 

r a necessidade de licitação o setor de licitação

cabível para o projeto e providenciar a realiza

s deverão ser publicados um extrato no Diário oficia

cial do TCE/MT. 

todos os requisitos e findo o prazo a Licitação se

estão acompanhar o seu saldo financeiro para execu

ra de materiais ou bens devera ser recebida 

 para conferencia, inspeção e registro. 

receber a Mercadoria devera carimbar a Nota Fis

 o servidor que recebeu  a mercadoria. 

mpra de materiais/bens ou serviço poderá ser realiza

to do fornecedor. 

a de materiais ou bens deverá ser recebida pelo Se
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ciais, e no caso de sociedades por ações, acompanh
ição de seus administradores; Inscrição no ato cons

is, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
amente arquivado, em se tratando de empresa ou so
cionamento no País; 
 Fiscal: Prova de inscrição do Cadastro de Pessoas

IS/PASEP ou NIT, no caso de pessoas físicas; Cada
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for o caso Prova de inscrição no Cadastro de 
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3) DAS DISPOSIÇÕES GERA

3 .1) Nenhuma compra de ma
realizado sem a devida cotaçã
100,00 (cem reais); 

3.2) Nenhuma compra de mat
realizada sem o prévio empen

3.3) Nenhuma compra pode s
compra; 

3.4) Todas as compras de ma
Sistema de Almoxarifado, mes
diferente; 

3.5) As solicitações relativas a
diretamente ao Setor de Com
procedimentos constantes nes

3.6) Qualquer omissão ou dúv
junto ao Controle Interno. 

 

Esta Instrução entra em vi
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ÕES GERAIS: 

mpra de materiais ou bens, e/ou contratação de serv
evida cotação de preços, exceto quando o valor for i

mpra de materiais ou bens, e/ou contratação de serv
révio empenho; 

mpra pode ser realizada sem a devida autorização de

pras de materiais e bens, estocáveis ou não, deverã
arifado, mesmo aquelas cuja entrega e/ou depósito 

s relativas a contratação de serviços serão encamin
etor de Compras, e estarão sujeitos no que couber, a
nstantes nesta Norma Interna; 

issão ou dúvida gerada por esta Norma Interna, deve
 

 entra em vigor na data de sua aprovação 

Cotriguaçu, 03 d

 

Adalberto Cazarin da Silva 

Controlador Interno  

 

 

Rosangela Aparecida Nervis 

Prefeita Municipal 
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sociedades comerciais, e no c
documentos de eleição de seu
de sociedades civis, acompanh
autorização, devidamente arqu
estrangeira em funcionamento
2.3) Regularidade Fiscal: Prov

de inscrição no PIS/PASEP o

Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

Estado, quando for o caso 

Município, quando o fornece

FGTS e INSS; Certidão negat
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 seja inferior ao limite máximo estipulado em Lei, o 

e providenciar a devida dispensa de licitação. 

r a necessidade de licitação o setor de licitação

cabível para o projeto e providenciar a realiza

s deverão ser publicados um extrato no Diário oficia

cial do TCE/MT. 

todos os requisitos e findo o prazo a Licitação se

estão acompanhar o seu saldo financeiro para execu

ra de materiais ou bens devera ser recebida 

 para conferencia, inspeção e registro. 

receber a Mercadoria devera carimbar a Nota Fis

 o servidor que recebeu  a mercadoria. 

mpra de materiais/bens ou serviço poderá ser realiza

to do fornecedor. 

a de materiais ou bens deverá ser recebida pelo Se

ncia em relação à quantidade e inspecionada qua

roduto, conforme a cópia da ordem de compra em se

ispensáveis no cadastramento do fornecedor os seg

urídica: Cédula de Identidade e comprovante de end
; Registro Comercial, no caso de empresa individual
to Social em vigor, devidamente registrados, em se 
ciais, e no caso de sociedades por ações, acompanh
ição de seus administradores; Inscrição no ato cons

is, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
amente arquivado, em se tratando de empresa ou so
cionamento no País; 
 Fiscal: Prova de inscrição do Cadastro de Pessoas

IS/PASEP ou NIT, no caso de pessoas físicas; Cada

s (CNPJ); Prova de inscrição no Cadastro de 

for o caso Prova de inscrição no Cadastro de 

o o fornecedor tiver sede no Município; Prova de

rtidão negativa de tributos municipais da sede do for
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o em Lei, o departamento de 

de licitação ira escolher a 

r a realização do referido 

 Diário oficial da AMM/MT ou 

Licitação será homologada, 

 para executar as despesas. 

r recebida pelo Setor de 

r a Nota Fiscal com carimbo 

rá ser realizada sem o prévio 

bida pelo Setor de Compras 

cionada quanto à qualidade 

mpra em seu poder 

edor os seguintes itens: 

ante de endereço, no caso 
a individual; Ato constitutivo, 
dos, em se tratando de 
s, acompanhadas de 
 no ato constitutivo, no caso 

 exercício; Decreto de 
presa ou sociedade 

 de Pessoas Físicas (CPF) e 

Cadastro Nacional de 

dastro de Contribuintes no 

dastro de Contribuintes no 

; Prova de quitação com o 

 sede do fornecedor. 



CIDE
Consórcio

Telefone:

COLNIZA – ARIPUA
Presidente: Rosangela Aparecida N

3) DAS DISPOSIÇÕES GERA

3 .1) Nenhuma compra de ma
realizado sem a devida cotaçã
100,00 (cem reais); 

3.2) Nenhuma compra de mat
realizada sem o prévio empen

3.3) Nenhuma compra pode s
compra; 

3.4) Todas as compras de ma
Sistema de Almoxarifado, mes
diferente; 

3.5) As solicitações relativas a
diretamente ao Setor de Com
procedimentos constantes nes

3.6) Qualquer omissão ou dúv
junto ao Controle Interno. 

 

Esta Instrução entra em vi
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ÕES GERAIS: 

mpra de materiais ou bens, e/ou contratação de serv
evida cotação de preços, exceto quando o valor for i

mpra de materiais ou bens, e/ou contratação de serv
révio empenho; 

mpra pode ser realizada sem a devida autorização de

pras de materiais e bens, estocáveis ou não, deverã
arifado, mesmo aquelas cuja entrega e/ou depósito 

s relativas a contratação de serviços serão encamin
etor de Compras, e estarão sujeitos no que couber, a
nstantes nesta Norma Interna; 

issão ou dúvida gerada por esta Norma Interna, deve
 

 entra em vigor na data de sua aprovação 

Cotriguaçu, 03 d

 

Adalberto Cazarin da Silva 

Controlador Interno  

 

 

Rosangela Aparecida Nervis 

Prefeita Municipal 
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ação de serviço pode ser 
 o valor for inferior a R$ 

ção de serviço pode ser 

torização de ordem de 

 não, deverão ter registro no 
ou depósito sejam em local 

rão encaminhadas 
ue couber, aos 

Interna, deve ser esclarecida 

 

 

03 de junho de 2014 


