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Tribunal de Contas de Mato Grosso

Pre^eio Atividade - 20S3* Aatitiôncia da media a ARa Complexidade
Ambulalorial

Elememo; 33.90,39 - Outroe Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Còd^o reduzido: 254

6.2-0 empenho de doleç^t orçarrverttárlds tuplemeoidras, ou doUç6ea
referemes ao prOximo exarcfcto, rrao caracleriza sua enereçdo eoolralual, podendo ser regia irada
per simples apostile dispensartdo a ealot>ração de aditerT>ento consoante faculdade \nceiti no ert
55 §8* da Lei 6.&66/93.

CLAUSULA VI(-0A5 PENALIDADES

7.1*Pala tnexecução tola! ou p^aJ das eondiçdei eatabeleddas neate
hstmmenio, ft CONTRATADA, poderá, sem prejufto do cancdamenlo • Õt* responsabAdad«s
penal e civil epiicv o disposlo no an. 7* Oa Lei I0.S2(VD2, além das demais cominaçdes lanais
cabíveis.

PRAZO

CONTRATO 0RI6INAL N* 040121)16.

PREGÃO PRESENCIAL N*010n(l16

OBJETO: Profroçaçáo do prazo de vigência do Contraio 040/2016. qoe
lera como o(^lo: LOCAÇAO DE SISTEMAS INTEGRADOS OE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL.
CONFORME QUANTTTATIVOS E CARCACTERJSTICAS OESCRTTAS HO ANEXO I. INCLUSIVE
COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS. Firmado cm 20/04/2018. Fica
prorrogado o prazo antenorrnonie eslsbelecido. passando a vigorar a padir do 12/08/2016 até
12/08/2010. nos mesmos moldes originários. ap6a supressão do valor contratual, firmado em
05/04/2019 e eRpressa concordância da contratada para Permissão da quantidade ilimitada da
usuários simidiáneos com total integridade dos dados de todos os ststernas Integrados de gestáo
pública. FAVORECIDA: STAF SISTEMAS LTDA EPP inscrito no CNPJ n* 07.S41.0S6/0001-S0.
FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula Terceira do Contrato 40/2016 e previsáo legal conforme art 57§
2* da Lei aeS6/93.Sáo Félcii do Araguaia - MT. 20 de abnl de 2018.

7.2*Flcam estabelecidaa as seguintes sançOes:

7.2.1>Advenénc)a;

7.2.3-Suspensáo dcs pagamanlos. alá a regulartzaçSo dos fatos
^^eradores das pensMades:

7.2.4-0 prazo para apresenlaçáo da defeaa prévia das penalidadss
aplicadas será de 03(irés)dlas úteis, contados da data de recebimento da notincaçáo.

7.3-Ficain estabelecidas os aeguinles percentuais de multas:

7.3.1- 0.33% porliorae. alò o S horas de atraso na entrega dos serviços;

7.3.2-10% sobre o valor do empenho, no caso de slrado superior e 10
horas;

7.3.3- 30% sobre o valor do empenho no coso da adjudicatária
irijvsttfieadamenle desistir do fornecimento ou ceusar e sue reseás&o.

7.4-0 valor das mullas aplicadas, daveré ser oesconlado dos
pagamanlos devidos, sendo automaticamente suspensos ou por vir e. caso sejam estee
insuficientes, a diferença devera ser paga pala Empresa por melo de guia armtlda pela Prefeitura,
no prazo méstmo do 03 flrèa] dias útota a contar da data da sua apticaçáo.

7.5- Ooclaraçáo de inidoneidade pata licitar ou contratar com a
Adininistraçáo Pública enquanto perduraram os moirvos determinantes de puruçáo ou até que seje
promovida a leabiblaçèo peranie a proprta aufctldade que apllcau e penalidade, sem prejuízo dat
rrullas ptevistaa neste contrato.

7.6-A3 sançdes previstas, faca á gravidade da infreçáo. poderio ser
aplicadas cumulathamente.

7.7-AI4m das penalidadas citadas, a licitanie vencedora ficará sujeita, no
que cmAer. ás demais penalldádes referidas no Capitulo IV da Lei n*. 8.666/93.

7.8-Comprovedo impedimento ou reconhecida força rnaior. devídarrwnte
lusbficado e eceito peta Admrbstreçfio Muniopal. em relaçAo a um dos eventos arrolados na
cond^áo a contielada ficará Isenta dss penaNdades mencionadas.

CLAUSULA Vlll-DO CANCELAMENTO DAATAOE REGISTRO OE
PREÇOS

8.1-A inesecuçáo total ou parcial na entrega do objeto ensejará no
cancetamenio de presente Ale. bem como nos casos previstos no arl.7B e 79 da Lei Federal
6.666/93 e alteraçAes posteriores, sem que desse falo decorra multa para a Administração

CLAUSJLAIX-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1-lnlegram esta Ma. como se nela estivessem transemos, o Edital do
Pregão n*. 07/2D18. seus anesos. proposta da {$} errçresa (sj retro qualifoeda (s). dassilicade em
1* lugar no certame supranumarado.

9.2-Pica eleito o fcm. da Comarca de São Félu do Araguaia - MT, para
dirimir quaisquer quest&es decorrentes da ubIlzaçSo da presente Ata.

9.3-Os casos omissos saréc iesolvidos de ecordo com a Lei Federal
10.52t)ra002. Oecrolo Federal n" 3.931. de 19/09/2001. Decreto Municipal n".019/2013 a
Bubsidianamenle pela Lein*. 6.668. de 21 de junho da 1993. apSear-se-io os princípios geraii da
Direito.

São Fetix do A/eguaia - MT, 16 de abril de 2018.

JANAJLZATAVEIRA LEITE

PREFEITA.

MUNICÍPIO DE SAO FÉLIX DO ARAGUAIA • MT
JANAILZA TAVEIRA LEITE
Prefslla Municipal
orgAo gerenciador

EMPRESA: EMPRESA: OOILOHAR ABOULHOSN DE FREITAS - ME
CNPJ 24.674.9260001-10

ODILOMAR ABOULHOSN DE FREITAS
CPF 604.569.171-68.
DETENTORA OA ATA

EXTRATO OO TERCEIRO TERMO ADITIVO

AVISO DE RESULTADO OE UCITAÇAO
PROCESSO N* 015/2016

PREGÃO PRESENCIAL N* 009/2010

UCITAÇAO DESERTA

Apús B abertura Oo Pregfte Prasoneial n* 09^2018, objeto do proceuo n*
OtS/ZOIB 'AQUIS!ÇAO OE ytCROUEOiOOREa <HiDR0METROS} PARA aUBaTTTUlÇÔES E
INSTALAÇÕES EM UNIDADES CONSUMIDORAS NO MUNICiPIO OE SAO FEUX DO
ARAGUAIA - hKT, confome espacific&çAas e qudntidadds contiântet do Tormo de Referencia •
Anexo I do edilel do licitaç&o' tem a presença de nonhurr líertanla, eu, MEUORA PEREIRA DOS
SANTOS, Proçoeira Oficiei a Equipo de Apoio, classinoe como uma lldiaçflo DESERTA, por nfto
tarem comparecido intere&eadas para o cename licltalóho.

da abril de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FÊUX 00 ARAGUAIA • MT, »m 20

MEUORA PEREIRA DOS SANTOS

Pregotlre

AVISO OE RESULTADO

PROCESSO N* 001&r20tB

PREGÃO PRESENCIAL H* 009/2018

LICITAÇAO DESERTA

Pelo presente, e na melhor forme de d^re^to, considerando a
regularidade do presente PREGAO PRESENCIAL a apOs a Srf. Mevdra Pereira dos Santos.
Pregcelra, classificO-la como uma Hcüaçáo DESERTA por nâo ter comparecido ritere&sadas (os)
para o coftarro licrtatdrio, concordo com a mesma, estando deserta a presonto hcHação a dísníe a
urgência do objeto, AUTORIZO a realização de novo procedimento administrativo PARA O MESMO
OBJETO: AQUISIÇAO DE MrCROMEDIDORES (HIDROMETROS) PARA SUBSTITUIÇÕES £
INSTALAÇÕES EM UNIDADES CONSUMIDORAS NO MUNICÍPIO DE SAO FEUX 00
ARAGUAIA - MT, conforme especdtcaçSes e quantidadas constantes do Termo de Referenda •
Anexo t do edttaf do fcitaçfto.

ABRIL OE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PÊLÍX 00 ARAGUAIA • MT. 20 OE

Registre-se
PubJIque-ee
CumprS'se

JANAILZA TAVEIRA LEITE

Prefeita Municipaf

AVISO DE RESULTADO DE UCrtAÇAO
PROCESSO N* 0(8/2018

PREGAO PRESENCIAL N* 012/7018

UCITAÇAO DESERTA

ApPs a abertura do PregAo Presencial n* 012/2018, objeto da Processo
n* 018/2018 * ob;etivando a contratação de empresa r>o ramo pertir>ente para aqu«içâo de 02
(dois) vefculos aulomotores tipo 'UOTOCLtCETA*, zero quilômetro, ano^modelc 2018'2018, motor
no mínimo l$27 cfindradas, psrbda a elél/lca*, em atendimento e soNolaçAo do Departamento de
Tributos , Físcáfvação e Arrecadação, consoante este EDITAL e seus ANEXOS, quais sejam,
Independentemente de iranscnçfto ou anexaçâo. Sem a presença do rwnhum liotante, eu.
MEUORA PEREIRA DOS SANTOS, Preçoeíre Oficiei e Equipe de Apoio, classiãco-a como uma
licitação DESERTA, por nâo terem comparecido Interessadas para o certame licítatdno.

deabrildeTOfS.

PREFETTURA MUNICIPAL OE SAO FÊUX DO ARAGUAIA ■ MT. em 19
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