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PODER EXECUTIVO 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRO CESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  Nº. 461/2019 
 

Edital de Convocação n° 091, de 19 de novembro de 2019  

 
CO NVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO  PRO -

CESSO  SELETIVO   
SIMPLIFICADO  

 
A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constitui-
ção Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 
Grosso, 
 

Considerando o Ofício nº 1166/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Sele-
t ivo Simplificado para o cargo de AUXILIAR DE COZINHA. 
 

TORNA PÚBLICO, a convocação dos(as) classificados(as) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-
minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 
público, objeto do Edital nº. 461/2019 e alterações,  

 
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-
do(a) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, 
da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, 

centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 07:00h às 
11:00h e das 13:00h às 17:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis  a contar 
da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classifi-

catória. 
 

AUXILIAR DE CO ZINHA 
Insc. Candidato 
1128 Paloma Lacerda Araujo 
 
 
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-

cias para admissão constante no Edital nº. 461.01/2019 e demais normais 
aplicáveis.  
 
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

461.01/2019 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade dos serviços desta Prefeitura.  
 
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-
datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 
outros(as) candidatos(as).  

 
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Primavera do Leste - MT, 19 de novembro de 2019. 

 
 

Wania Macedo 
Secretária Municipal de Administração 

 
 

Laura Kelly Hortenci de Barros 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 

EDITAIS 

PRO CESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  Nº. 460/2018 
 

Edital de Convocação n° 094, de 19 de novembro de 2019  

 
CO NVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO  PRO -

CESSO  SELETIVO   
SIMPLIFICADO  

 
 
A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constitui-

ção Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 
Grosso, 

 
Considerando o Ofício nº 1160/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Sele-
tivo Simplificado para o cargo de ENFERMEIRO PADRÃO. 

 
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-
minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 460/2018 e alterações,  
 
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-
do(a) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, 

da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, 
centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 07:00h às 
11:00h e das 13:00h às 17:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis a contar 

da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classifi-
catória. 
 

ENFERMEIRO  PADRÃO  

Insc. Candidato 
586 Fabiana Alves da Silva 
 
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-

cias para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais normais 
aplicáveis.  
 
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 

460.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade dos serviços desta Prefeitura.  
 
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-
datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 
outros(as) candidatos(as).  

 
 
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Primavera do Leste - MT, 19 de novembro de 2019. 
 

 
Wania Macedo 

Secretária Municipal de Administração 
 
 

Laura Kelly Hortenci de Barros  
Secretária Municipal de Saúde 
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  PRO CESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  Nº. 460/2018 

 
Edital de Convocação n° 095, de 19 de novembro de 2019  

 
CO NVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO  PRO -

CESSO  SELETIVO   
SIMPLIFICADO  

 

 
A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constitui-
ção Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 
Grosso, 
 
 

Considerando o Ofício nº 1163/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Sele-
t ivo Simplificado para o cargo de ENFERMEIRO PADRÃO. 

 
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-
minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 460/2018 e alterações,  
 
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-
do(a) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, 

da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, 
centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 07:00h às 
11:00h e das 13:00h às 17:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis  a contar 
da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classifi-

catória. 
 

 
ENFERMEIRO  PADRÃO  

Insc. Candidato 
1028 Alexsandro A. R. da Silva 
 

II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverá cumprir as exigên-
cias para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais normais 
aplicáveis.  
 

III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 
460.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade dos serviços desta Prefeitura.  
 

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-
datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 
outros(as) candidatos(as).  

 
 
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

Primavera do Leste - MT, 19 de novembro de 2019. 

 
 

 
 

Wania Macedo 
Secretária Municipal de Administração 

 
 

 
 
 

Laura Kelly Hortenci de Barros  
Secretária Municipal de Saúde 

 

PRO CESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  Nº. 460/2018 
 

Edital de Convocação n° 096, de 19 de novembro de 2019  

 
CO NVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO  PRO -

CESSO  SELETIVO   
SIMPLIFICADO  

 
 
A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 
legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constitui-

ção Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 
Grosso, 

 
Considerando o Ofício nº 1165/2019/RH/SMS/SUS de lavra da Secretaria 
Municipal de Saúde o qual solicita a convocação mediante Processo Sele-
t ivo Simplificado para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 

 
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-
minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 

público, objeto do Edital nº. 460/2018 e alterações,  
 
I – Fica convocado(a) o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classifica-
do(a) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos Humanos, 

da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua Maringá, 444, 
centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário das 07:00h às 
11:00h e das 13:00h às 17:00h, no prazo de 04 (quatro) dias úteis  a contar 

da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com ordem classifi-
catória. 
 

 

TÉCNICO  EM ENFERMAGEM  
Insc. Candidato 
236 Bruna Maria da Silva Lima 
 

 
II – O(a) candidato(a) convocado(a) no item I deverão cumprir as exigên-
cias para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais normais 
aplicáveis.  

 
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 
460.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-
dade dos serviços desta Prefeitura.  

 
 
IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 

no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-
datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 
outros(as) candidatos(as).  
 

 
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
 

Primavera do Leste - MT, 19 de novembro de 2019. 
 

 
 
 

Wania Macedo 
Secretária Municipal de Administração 

 
 

 
 
 

Laura Kelly Hortenci de Barros 
Secretária Municipal de Saúde 
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PRO CESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  Nº. 460/2018 
 

Edital de  Convocação n° 097, de 19 de novembro de 2019 
 
CO NVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO  PRO -

CESSO  SELETIVO   

SIMPLIFICADO  
 
 
A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições 

legais e, de acordo com o que determina o Artigo 37, item IX da Constitui-
ção Federal e Lei Municipal nº 888/2005 e, por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, 
 
Considerando o Ofício nº 1043/2019 SAS de lavra da Secretaria Municipal 
de Assistência Social o qual solicita a convocação mediante Processo 

Seletivo Simplificado para o cargo de PSICÓLOGO. 
 
TORNA PÚBLICO, a convocação do(a) classificado(a) do Processo 
Seletivo Simplificado, que visa a contratação de pessoal por tempo deter-

minado, para atender necessidades temporárias, de excepcional interesse 
público, objeto do Edital nº. 460/2018 e alterações,  
 
I – Ficam convocados(as) os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), 

classificados(as) do Processo Seletivo, a comparecer no Setor de Recursos 
Humanos, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sito à Rua 
Maringá, 444, centro, nesta cidade, de Segunda à Sexta-feira, no horário 

das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, no prazo de 04 (quatro) dias 
úteis a contar da data da publicação, para ocupar sua vaga de acordo com 
ordem classificatória. 
 

 
PSICÓLOGO 
Insc. Candidato 
117 Tayane de Souza Pinto Cordeiro 

 
 
II – Os(as) candidatos(as) convocados(as) no item I deverão cumprir as 
exigências para admissão constante no Edital nº. 460.01/2018 e demais 

normais aplicáveis.  
 
III - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº. 
460.01/2018 e suas alterações serão convocados de acordo com a necessi-

dade dos serviços desta Prefeitura.  
 
 

IV – O não comparecimento dos(as) convocados(as) no prazo especificado 
no item I deste Edital, caracterizará desistência automática dos(as) candi-
datos(as) à vaga, reservando-se a Administração o direito de convocar 
outros(as) candidatos(as).  

 
 
V – O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Primavera do Leste - MT, 19 de novembro de 2019. 

 
 

 
 
 

Wania Macedo 
Secretária Municipal de Administração 

 
 

 
 
 
 

Márcia Ferreira de Pinho Rotili  
Secretária Municipal de Assistência Social 

 

Primavera do Leste - MT, 14 de novembro de 2019 
 

RESOLUÇÃO Nº. 95/2019/CMS/PVA/SUS.    

    

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT, 
no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 911 de 
17 de agosto de 2005 e a Lei Nº 971 de 12 de dezembro de 2007; e   
Considerando, a Planificação da Atenção à Saude (PlanificaSUS), desen-
volvida pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), 
constitui um instrumento de gestão e organização da Atenção Primária à 
Saúde (APS). 

Considerando, a Planificação, no processo de organização da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS) tornou-se uma grande oportunidade para a qualifi-
cação da resposta do sistema de saúde à população, sendo compreendida 

como uma mudança no modus operandi das equipes e serviços, buscando a 
afetividade das redes de atenção. 
Considerando, a adesão ao projeto por parte da Secretaria Estadual de 
Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste, portanto 

já estamos em andamento com as atividades do PlanificaSUS. 
Considerando, a metodologia do projeto estabelece que haja necessidade 
da criação de um “Grupo Condutor Municipal do PlanificaSUS”.  

RESO LVE: 
Art. 1º Aprovar a criação do Grupo Condutor do PlanificaSUS, que tem 
como finalidade apoiar e participar dos processos da implantação, a estru-
turação dos macro e microprocessos da Atenção Primária à Saúde (APS) e 
Atenção Ambulatorial Especializada (AAE), além de articular que todos os 

critérios e processos sejam respeitados, identificando e apoiando a solução 
de possíveis pontos críticos.   

Art. 2º O Grupo Condutor Municipal do PlanificaSUS, será composto 

pela seguintes representações: 
I.Secretário Municipal de Saúde + suplente representante da gestão; 

II.Coordenador de Atenção Primária à Saúde + suplente; 
III.Tutor municipal do PlanificaSUS; 

IV.Facilitadores municipais do PlanificaSUS; 
V.Coordenador do CEMOC + suplente da categoria médica; 

VI.Coordenador da Clínica da Mulher + suplente da categoria médica; 
VII.Representante da Rede de Atenção à Saúde Mental (CAPS ou NSM) + 

suplente; 
VIII.Médico Responsável Técnico da APS + suplente representante da catego-

ria na APS; 
IX.Conselheiro Municipal de Saúde + suplente; 

X.Coordenador de uma das Vigilâncias em Saúde + suplente; 
XI.Representante da UPA; 

XII.Coordenador do Centro de Reabilitação + suplente; 
XIII.Coordenador do CEO + suplente; 

XIV.Coordenador da Central de Regulação; 
XV.Coordenador do laboratório + suplente; 

   Art. 3º   Competente ao grupo condutor municipal do PlanificaSUS 

em Primavera do Leste as seguintes atribuições: 
Subsidiar a gestão para tomada de decisão referente às medidas de gestão 
em  tempo hábil para resolução das adversidades; 

I.Articular para que todos os critérios e processos da implantação do Planifi-

caSUS sejam respeitados; 
II.Organizar e participar de todo o processo de implantação do PlanificaSUS 

no município.  
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

Art. 5º Revogam - se as disposições em contrário. Registrada, Publicada, 

Cumpra-se. 
Primavera do leste, 14 de Novembro de 2019. 

 

 

JANAINE PRUDENTE NEVES  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 
 

LAURA KELLY HO RTENCI DE BARRO S  
Secretária Municipal de Saúde 

 

    Homologado: 
 

LEO NARDO  TADEU BO RTO LIN 
Prefeito Municipal 

 
 

RESOLUÇÕES 
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RESO LUÇÃO Nº. 96/2019/CMS/PVA/SUS.       
    
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT, 

no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 911 de 
17 de agosto de 2005e a Lei Nº 971 de 12 de dezembro de 2007; e  
 
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. 
CONSIDERANDO a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financei-
ros na área da saúde. 

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 
que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal, para dispor 
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de 

saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para 
a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 
saúde nas 3 (três) esferas de governo; e revoga dispositivos das Leis nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993. 

 CONSIDERANDO as Portarias do Ministério da Saúde, 
nº 1.707/GM/MS, de 23 de setembro de 2016, e nº 2.681/GM/MS, de 7 
de novembro de 2013.  Portaria nº 24 de 14 de janeiro que define e institui 
o Programa Academia da Saúde como uma estratégia de promoção da 

saúde e produção do cuidado. 
CONSIDERANDO a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 
Saúde realizada no dia 13 de novembro de 2019. 

 

RESO LVE: 
 
Art. 1º Aprovar o Recebimento Provisório da Obra de Construção da 

Academia de Saúde, localizada na Rua Castro Alves, Quadra 02, lote 03, 
04, 05, 06 no Bairro Castelândia.  
Art. 2º A obra executada pela Construtora Crisântemos Eirelli, CNPJ nº 
13.325.900/0001-50, está em conformidade com as exigências contratuais, 

no que concernem elementos visíveis, apta para recebimento.   
Art. 3º Fica a construtora obrigada a manter por sua conta e risco até o 
recebimento definitivo, que faz – se - á após a correção de inconformida-
des porventura verificadas ao longo do prazo de 90 dias a contar deste 

tempo.    
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 6º Revogam - se as disposições em contrário.  

 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 
 

 
 

Primavera do leste, 14 de Novembro de 2019. 
 

 
 
 

 

JANAINE PRUDENTE NEVES  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 
 

 
 
 

LAURA KELLY HO RTENCI DE BARRO S DO S SANTO S  
Secretária Municipal de Saúde 

 
 

 

    Homologado: 
 
   

 
 

LEO NARDO  TADEU BO RTO LIN 
Prefeito Municipal 

 

 

ESTADO  DE MATO  GRO SSO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO  LESTE 

CO NSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO  LES-

TE 

 

RESO LUÇÃO Nº. 97/2019/CMS/PVA/SUS.       

    

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Primavera do Leste/MT, 

no exercício das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Nº 911 de 

17 de agosto de 2005 e a Lei Nº 971 no qual cria o Regimento Interno 

de 12 de dezembro de 2007; e 

  

Considerando a Portaria nº 066/2019 que dispõe sobre a nomeação dos 

membros e suas respectivas representações no âmbito do Conselho Muni-

cipal de Saúde.   

 

Considerando a reunião ordinária de Eleição para presidência do Conselho 

Municipal de Saúde realizado no dia 13 de Novembro de 2019.  

 

Resolve:  

 

Art. 1º Dar publicidade ao resultado da eleição para Presidência do 

Conselho Municipal de Saúde, sendo eleita a Sra. Janaine Prudente 

Neves.  

 

Art. 2º Vice Presidente: Edilson dos Santos  

            Secretario: Renato Morais dos Santos  

            Tesoureira: Maria Aparecida Montes Canabrava 

 

Art. 3º Os Cargos do Conselho Municipal de Saúde ficam expressamente 

sujeitos ao Regimento do Conselho Municipal de Saúde e Lei.   

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

 

 

 

Primavera do leste, 18 de Novembro de 2019. 

 

 

 

 

JANAINE PRUDENTE NEVES  

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

LAURA KELLY HO RTENCI DE BARRO S  

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

    Homologado: 

 

  

 

 

LEO NARDO  TADEU BO RTO LIN 

Prefeito Municipal 

 

 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/Portaria%201707%20de%2023%2009%202016%20-%20Redefine%20regras%20Academia%20da%20Sade.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2681_07_11_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2681_07_11_2013.html
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ATAS 
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PO RTARIA Nº 772/19 
 
 

 
LEO NARDO TADEU BO RTO LIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-
MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 
atribuições legais, 

 
 

R E S O  L V E 
 

 
Exonerar, a fim de conceder Aposentadoria por Invalidez, conforme Art. 6-A 
da EC 41/2003 com redação da EC 70/2012, a Senhora BERENICE 

MO URA DE SOUZA, que exercia a função de Professor Classe B - Histó-
ria, desta Prefeitura, designada pela Portaria Nº 047/01, com proventos 
integrais ao tempo de contribuição da servidora no cargo efetivo em que se 
deu a aposentadoria, que serão pagos pelo IMPREV. 

 
Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 18 de novembro de 2019. 
 
 

GABINETE DO  PREFEITO  MUNICIPAL 
Em 19 de novembro de 2019. 

LEO NARDO  TADEU BO RTO LIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 
 

PO RTARIA N.º 361/2019. 

 

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Idade à 
servidora Sra. Elaine Teresinha Scopel” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste , Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e; 

 

Considerando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 40, §1º, III, 

alínea “b” da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitu-

cional n.º 41/2003, c/c art. 12, inciso III, alínea “b” da Lei n.º 1.662 de 13 de 

dezembro de 2016, que rege a previdência municipal, ATS conforme art. 81 

da Lei Municipal n.º 679 de 25 de setembro de 2001, Lei Municipal n.º 704 

de 20 de dezembro de 2001 que dispõe sobre a estruturação do plano de 

cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos do poder executivo 

do Município de Primavera e o último reajuste concedido pela Lei nº. 1.791 

de 09 de maio de 2019, que dispõe sobre a Revisão Geral Anual da Remune-

ração dos Servidores do Município de Primavera do Leste, referente ao 

exercício de 2019; 

Resolve: 

 

Art. 1º Conceder o benefício de aposentadoria por Idade à servidora Sra. 

Elaine Teresinha Scopel, brasileira, viúva, portadora da cédula de identida-

de n.º 12R/1.618.609 SSI/SC e CPF n.º 079.099.260-49, efetiva no cargo de 

Professor Língua Portuguesa, Faixa Salarial C_30_5, lotada na Secretaria de 

Municipal de Educação, com carga horária de 40 horas semanais, matricula-

da sob nº 2881/1, contando com 17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 15 

(quinze) dias de tempo de contribuição, com proventos proporcionais, calcu-

lados pela média aritmética simples, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2019.02.00234P, a partir da data de 14/11/2019 até posterior 

deliberação. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

 

Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2019. 

 

RO NAS ATAÍDE PASSO S 

Diretor Executivo  

 

Homologo:            

 

 

LEO NARDO  TADEU BO RTO LIN 

Prefeito Municipal  

 

PORTARIAS 

PO RTARIA Nº 773/19 
 
 

LEO NARDO TADEU BO RTO LIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-
MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 
atribuições legais, 
 

R E S O  L V E 
 

 
Exonerar, a fim de conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, 

conforme Art. 40, § 1º, III, “b” da CF/88 com redação da EC nº 41/2003b, a 
Senhora MARIA CELIA SIQUEIRA GO MES ALCOVER, que exercia a 
função de Professora de 1ª a 4ª Série, desta Prefeitura, designada pela Porta-

ria Nº 065/04, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição da 
servidora no cargo efetivo em que se deu a aposent adoria, que serão pagos 
pelo IMPREV. 
 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 18 de novembro de 2019. 
 
 
 

 

GABINETE DO  PREFEITO  MUNICIPAL 
Em 19 de novembro de 2019. 

LEO NARDO  TADEU BO RTO LIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 
 

 

IMPREV 
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PO RTARIA N.º 362/2019. 

 

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez 
ao servidor Sr. Carlos Galindo Clebis” 

 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Primavera do Leste , Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais e; 

 

Considerando artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com reda-

ção dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, c/c o artigo 6-A da 

Emenda Constitucional n.º 41/2003, acrescentado pela Emenda Constituci-

onal n.º 70 de 29 de março de 2012, art ., 12, inciso I, da Lei n.º 1662, de 

13/12/2016, que rege a previdência do Município de Primavera do Leste, 

Lei nº 704 de 20 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação do 

plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores municipais; e 

último reajuste concedido pela Lei nº. 1.791 de 09 de maio de 2019, que 

dispõe sobre a Revisão Geral Anual da Remuneração dos Servidores do 

Município de Primavera do Leste, referente ao exercício de 2019; 

 

Resolve: 

 

Art. 1º Conceder o benefício de aposentadoria por Invalidez ao servidor 

Sr. Carlos Galindo Clebis, brasileiro, união estável, portador da cédula de 

identidade n.º 1.409.894 SSP/PR e CPF n.º 280.173.829-87, efetivo no 

cargo de Motorista I, Faixa Salarial 00016 Nível E, lotado na Secretaria de 

Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais, matriculado 

sob nº 186/1, contando com 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 09 

(nove) dias de tempo de contribuição, com proventos proporcionais, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2019.03.00235P, até 

posterior deliberação. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos 

retroativos a partir de 06 de novembro de 2019, revogados as disposições 

em contrário. 

 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

 

Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2019. 

 

 

 

RO NAS ATAÍDE PASSO S 

Diretor Executivo  

Homologo:            

 

 

 

 

LEO NARDO  TADEU BO RTO LIN 

Prefeito Municipal  

 

MO ÇÃO  DE APLAUSO S  034/2019  
  
Assunto: “Moção de Aplausos ao Professor/treinador ROBERTO 

PEREIRA FEIJÓ e o ATLETA GUSTAVO FELIPE GALVÃO 
BARBOSA.” 

 
Proponho à mesa diretora, nos termos regimentais desta casa de Leis, que 

seja consignado em ata e conste dos anais desta Augusta casa de Leis, 
MOÇÃO DE APLAUSOS para o Professor/treinador Roberto Pereira 
Feijó e o atleta Gustavo Felipe Galvão Barbosa, do município de 
Primavera do Leste do estado de Mato Grosso, devido aos trabalhos 

desenvolvido como profissionais do Esporte e pelos destaques a nível 
estadual e federal como consta no anexo e na justificativa desta moção. 
 

JUSTIFICATIVA 
 
“A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT”, 
representando o pensamento do povo primaverense, pelo presente 

instrumento, vem externar os mais honrosos e efusivos aplausos como 
forma de reconhecimento ao excelente trabalho de cunho social   cultural e 
esportivos desenvolvidos pelos Professor/treinador Roberto Pereira Feijó e 
o Atleta Gustavo Felipe Galvão Barbosa que estão  desenvolvendo o 

esporte Voleibol de quadra e de Praia em nosso município e divulgando 
nossa cidade por todo o Brasil, onde já somos destaque na esfera estadual e 
nacional. 
 

 
EDNA MAHNIC 

Vereadora do PT  

PODER LEGISLATIVO 

MO ÇÃO  DE APLAUSO S  036/2019 
 
 

Assunto: Moção de Aplausos, DIMORVAN ALENCAR BRESCAN-
CIM. 
 
 
Proponho à mesa Diretora, nos termos Regimentais desta Casa de Leis, 
que seja consignado em Ata e feito constar dos Anais desta Augusta Casa 
de Leis, MOÇÃO DE APLAUSOS, ao Sr. DIMORVAN ALENCAR 
BRESCANCIM. 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
 
DIMO RVAN ALENCAR BRESCANCIM, fora indicado a receber a 
honraria em âmbito do município, o “MOÇÃO DE APLAUSOS”, devido 

a sua relevante contribuição e incondicional empenho em prol desenvol-
vimento e crescimento de Primavera do Leste. 
 
A quase uma décadas em Primavera do Leste-MT muito já contribuiu pelo 

progresso desse município, prestando serviços incansavelmente para o 
desenvolvimento desta cidade, levando o nome Primavera do Leste no 
nosso Estado e Brasil. Como diretor do Campos IFMT Primavera do Leste, 
tem desenvolvido um belho trabalho, considerando que o IFMT Primavera 

esta ano apos ano entre as melhores escolas de ensino, nível médio e 
superior, se destacando em varias modalidades de ensino a nível nacional, 
e vai se fortalecendo como polo educacional na região sul do estado de 

Mato Grosso, elevando assim o conceito de ensino em nossa cidade. A 
presente homenagem se faz válida por suas relevantes e continuas ações 
em  prol do desenvolvimento célere de Primavera do Leste 
 

 
 

Sala das Sessões em 18 de Novembro de 2019. 
 

 
 

PAULO  DO NIN 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

PREÇO  E ESCO LHA 
 
 

I - DA NECESSIDADE DO  O BJETO  
 

T rata-se os presentes autos de procedimento que tem por objeto a contratação de serviço de mão-de-obra para reparo/conserto do chafariz da Câmara Municipal de 
Primavera do Leste-MT. 
 
Ressalta-se que a mais de 02 (dois) anos que o referido chafariz encontra-se danificado necessitando reparos, pois o está com encanamentos com vazamentos, 

rachaduras e infiltrações em sua estrutura, causando sérios riscos de afundamento em virtude da umidade e infiltrações.  
 
Destacando ainda que os encanamentos do chafariz são interligados com toda a irrigação do jardim da desta casa de leis, pois se não for reparado restará prejudica-
do toda tubulação na qual se encontra inserido, portanto torna-se necessário urgentemente a reparação. 

 
Após análise da proposta apresentada pela indigitada empresa, verificamos que referida solução revela-se imperiosa visando a melhoria na qualidade dos serviços 
prestados pela ILTEMAR FERREIRA Q UEIRO Z-EIRELE, especialmente por dinamizar e tornar mais eficiente a fase de apuração de preço de mercado, 

restando, portanto, caracterizada a oportunidade, conveniência e necessidade da presente contratação. 
 
Ressalta-se que a planilha de orçamento elaborada pela empresa ILTEMAR FERREIRA Q UEIRO Z-EIRELE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
01.683.418/0001-03, devidamente aprovado pela Autoridade Competente dest a Autarquia, no qual evidencia os serviços a serem contratados. 

 
Pode-se destacar que o valor cobrado pela empresa que irá prestar o serviço está dentro do limite para compra direta, ou seja: não  ultrapassando o valor exigido por 
lei. 
 

 

II – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 
As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei. 

 
O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, com-
pras e alienações devem ocorrer por meio de licitações. 
 

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessi-
dades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estadu-
ais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações. 

 
Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988: 
 
(...) 

 “XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cu mprimento das obrigações.” 
 

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 
 
O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar 

é regra. 
 
Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licit ações nos trâmites usuais, frustrando a 

realização adequada das funções estatais. 
 
Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certa-
me realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação : 

 
“Art. 24 É dispensável a licitação: 
... 
II - para outros serviços e compras de valor até dez por cento do limite previsto na alínea “a” do inciso II (R$ 33.000,00) do 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 ser realizada de uma só 
vez.” 
 
No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso II do art. 26 da Lei nº 8.666/93. 

 
   O inciso IV do art. 24 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, permite a contratação direta diante da prévia existência de m otivos caracterizadores de situação de 
emergência:  

“Art. 24. É dispensável a licitação:  
(...) 
IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada    urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou compro-
meter a segurança de pessoas, obras, serviços equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da 

situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e inin-
terruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;  
 
 

          Extrai-se da dicção legal que, quando houver situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
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outros bens, públicos ou particulares, é possível a dispensa da licitação. Assevere-se que a emergência capaz de justificar a situação de dispensa da licitação deve 
estar respaldada em situação real decorrente de fato imprevisível ou, embora previsível, que não possa ser evitado. Isso porque a lei pressupõe uma situação fática 
de incontornável urgência, a demandar imediata intervenção do gestor, na estrita medida do necessário para atender a excepcionalidade verificada. 

  
           A respeito do conceito de emergência, para fins do inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, Marçal Justen Filho ensina que: 
           “No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação 
produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico, Como a licitação pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a contratação 

ao processo licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores”
.
 

 
 
 

III – DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO  O CORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO  
 
Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único: 
 

“Parágrafo único – O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elemen-
tos: 
I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; 

II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III – justificativa do preço; 
IV – documentos de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.” 
 

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções 
a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo 
de devida justificativa que ateste o referido ato. 
 

No caso em questão se verifica a análise dos incisos II e III, do parágrafo único, do art. 26 da Lei 8.666/93. Inobstante o fato da presente contratação estar dentro 
dos limites estabelecidos no art. 24, II da Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta, vale tecer alguns comentários a despeito de eventual fragmentação de 
despesa, o que ensejaria afronta a Lei de Licitações. 
 

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência recomendam que nas compras deverão ser observadas as quantidades a serem adquiridas em função do consumo estima-
do. Portanto, deve haver um planejamento para a realização das compras, além disso, este planejamento deve observar o princíp io da anualidade do orçamento. 
“Logo, não pode o agente público justificar o fracionamento da despesa com várias aquisições ou contratações no mesmo exercício, sob modalidade de licitação 
inferior àquela exigida pelo total da despesa no ano, quando isto for decorrente da falta de planejamento.” - Manual TCU. 

 
A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece o dever de licitar de forma a assegurar a igualdade de condiçõ es a todos os concorrentes, em obedi-
ência aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade. 

 
Nesse mesmo sentido, o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, reforça a observância desses princípios e ainda estabelece que a licitação corresponde a procedimento adminis-
trativo voltado à seleção mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública e necessária ao atendimento do interesse público. 
 

Sobre a contratação indevida sem a observância do procedimento licitatório, fracionando as despesas, Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, traz em sua 
obra Contratação Direta sem Licitação, páginas 154/159, 5ª edição, Editora Brasília Jurídica, posicionamento do Tribunal de Contas as União, de que: “O parce-
lamento de despesa, quer com o objetivo de evitar modalidade mais ampla de licitação, quer com o de possibilitar-lhe a dispensa, constitui infração legal” (...) e 
também o TCU firmou entendimento de que “as compras devem ser estimadas para todo o exercício e há de ser preservada a modalidade correta para o objeto 

total, que agruparia todos os itens”. 
 
Essa orientação foi consagrada também em publicação oficial do TCU intitulada Licitações e Contratos – Orientações Básicas, Brasília: 
 

“É vedado o fracionamento de despesa para adoção de dispensa de licitação ou modalidade de lic itação menos rigorosa que a determinada para a totalidade do 
valor do objeto a ser licitado. Lembre-se fracionamento refere-se à despesa.” 
“Atente para o fato de que, atingindo o limite legalmente fixado para dispensa de licitação, as d emais contratações para serviços da mesma natureza deverão 

observar a obrigatoriedade da realização de certame licitatório, evitando a ocorrência de fracionamento de despesa.” Acórdão 73/2003 – Segunda Câmara.  
“Realize, nas compras a serem efetuadas, prévio planejamento para todo o exercício, licitando em conjunto materiais de uma mesma espécie, cujos potenciais 
fornecedores sejam os mesmo, de forma a racionalizá-las e evitar a fuga da modalidade licitatória prevista no regulamento próprio por fragmentação de despe-
sas” Acórdão 407/2008 – Primeira Câmara. 

 
 
 
IV – DA RAZÃO  DA ESCOLHA DO FORNECEDO R OU EXECUTANTE 

 
Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de preços junto a órgãos públicos, tendo a Empresa ILTEMAR FERREIRA Q UEI-
RO Z-EIRELE, apresentado preços compatíveis com os praticados nos demais órgãos da Administração. 
 

A prestação de serviço disponibilizado pela empresa supracitada é compatível e não apresenta diferença que venha a influenciar na escolha, f icando está vinculada 
apenas à verificação do critério do menor preço. 
 

 

V – DAS COTAÇÕES 
 
No processo em epígrafe, verificou-se a cotações devido à natureza do objeto do procedimento. 

 
Assim, diante do exposto nos documentos junto ao processo de dispensa, restou comprovado ser o valor médio de mercado praticado com a Administração igual a 
R$ 15.329,85 (quinze mil trezentos e vinte nove reais e oitenta e cinco centavos). Em pesquisa realizada, demonstra-se que a contratação está dentro do valor de 
mercado. 

 

https://jus.com.br/tudo/licitacao
https://jus.com.br/tudo/processo
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VI – DA JUSTIFICATIVA DO  PREÇO 
 
O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo 

pelo menos 03 (três) propostas. 
 
A despeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:  
 

“adotar como regra a realização de coleta de preços nas contratações de serviço e compras dispensadas de licitação com fundamento no art. 24, inciso II, da lei 
n. 8.666/93” (Decisão nº 678/95-TCU-Plenário, Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28. 12.95, pág. 22.603). 
“Proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou inexigibilidade, à consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, 
ainda, constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo único, inciso III, e art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, os 

quais devem ser anexados ao procedimento licitatório (...).” Acórdão 1705/2003 Plenário. 
 
No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a Dispensa de Licitação. 
 

De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, como pode ser visto acima, a orientação é que no caso de dispensa  e inexigibilidade seja obedecida à 
coleta de preços, que por analogia deve obedecer ao procedimento da modalidade convite que exige no mínimo três licitantes. 
 

De acordo com a Lei 8.666/93, após a cotação, verificado o menor preço, adjudica-se o serviço àquele que possuir o menor preço, a habilitação jurídica, qualifica-
ção técnica, qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal, de acordo com o que reza o art. 27 da Lei 8.666/93, em seus incisos I, II, III, IV.  
 
Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de produto ou serviço similar, podendo a 

Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios. 
 
 

VII – DA ESCO LHA 
 
A empresa escolhida neste processo para sacramentar a contratação dos serviços pretendidos, foi: 

 Empresa ILTEMAR FERREIRA QUEIRO Z - EIRELE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.683.418/0001-03, sediada à Rua Oliverio 
Porta, nº 3672, Quadra 005, lote 0001- Bairro Jardim Luciana II, CEP nº 78850-000, em Primavera do Leste-MT. VALOR R$ 15.329,85 (quinze mil trezentos e 
vinte nove reais e oitenta e cinco centavos). 

 
 

VIII – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL 
 
Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação est abelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. 
Porém, excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos art igos 28 a 31, conforme 
estabelecido no § 1º do art. 32 da Lei 8.666/93. 

 
A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido: 
 
“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3º, da CF)  de que nas licitações públicas, mesmo 

em casos de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de:  
Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, de 1991);  
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 1997); e  
Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). Acórdão 260/2002 Plenário. 

 
Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação  
jurídica e regularidade fiscal conforme documentos em anexo. 

 
 

IX – DA CARTA CONTRATO  – MINUTA 
 

Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em epígrafe, definindo claramente as obrigações das partes, juntasse aos autos a Carta Contra-
to – Minuta. 
 

 

CO NCLUSÃO 
 
Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de produto similar, podendo a Adm inistração 
adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios. 

 
            Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, relativamente ao fornecimento do serviço em questão, é decisão discricionária do 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise da Auditoria Interna e Procuradoria Jurídica de toda a docu-
mentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento. 

 
 

Primavera do Leste, 23 de outubro de 2019. 

 
 
 

___________________________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
CNPJ/MF sob o n° 24.672.727/0001-83 

Contratante 
 


