
 

 

 

 

 

      Jaciara-MT, 17 de novembro de 2016. 

 

Memorando Interno 03/2016 

 

Do: Coordenador Administrativo 

Para: Presidente da Câmara Municipal 

 

Prezado Senhor, 

Tendo em vista, Tempestades, que ocorrem no verão, gerando uma enorme variação de energia, 

devido às descargas elétricas de raios nas áreas próximas. Estas variações vêem trazendo danos 

aos equipamentos, prova disto, ocorreu com equipamento do plenário desta casa. 

Logicamente, que medidas já tinham sido tomadas, como aterramentos, colocação de capacitor 

junto a caixa de distribuição entre outros.  

Nosso pedido é mais uma precaução, como se diz “e melhor prevenir do que remediar”, com 

aquisição destes nobreaks teremos uma segurança a mais, isto sem falar que evitaremos o 

desligamento e conseqüentemente a perca de documentos na hora de sua construção, devido o 

desligamento automático. 

Por fim, algumas salas possuem estabilizadores de 300V, em outras filtros de linhas, também 

existe, aquelas que são ligadas diretamente à energia, daí nosso preocupação. 

Mas uma vez, e essencial a aquisição destes aparelhos, a queima de um computador poderá 

trazer, mas prejuízos e transtorno a esta instituição do que a referida aquisição. 

Sem mais somos. 

 

 

Menah Remberg G. da Silva 

Coordenador Administrativo 

 

 

 

 

 



 
 
 

ATO DA MESA DIRETORA Nº 06/2016 
 
 
 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaciara, reunida na data infra, após 

discutir sobre a necessidade da aquisição de equipamento de informática nobreaks. 
 

DECIDE:  
 

Art. 1º - Determina que o Setor de Compras e/ou a Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, proceda nos trâmites legais para realização de processo de licitatório 

para aquisição de equipamento de informática nobreaks. 

.  
 

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 

Jaciara-MT, 18 de novembro de 2016.  
 
Registra-se  
Publica-se e  
Cumpra-se  
   
 

Ver. Sidney de Souza Soares 
Presidente 

 
 
 

Ver. Antônio Zanin Marçal                          Ver. Adnan Alli Ahmad 
1º Vice-Presidente                                       2º Vice- Presidente 

 
 
            Ver. Claudinei Pereira                                    Ver. Rodrigo Francisco  
                    1º Secretário                                                        2º Secretário  
 
 
 
Registrada e Publicada de conformidade com a Lei vigente.  
DATA SUPRA  
 
 
 
Menah Remberg Guimarães da Silva  
Coordenador Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
COMUNICADO INTERNO 

 
 
 
 
 
 

Vimos por intermédio deste, solicitar de Vossa Senhoria, que nos informe a 
Especificação do Objeto e Valor Estimado (planilha de custos) aquisição de 
equipamento de informática nobreaks, conforme justificativa da contratação em anexo.  
 

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.  
 
 

 
 

GABINETE DA PRESIDENCIA 
Jaciara-MT, 18 de novembro de 2016. 

 
 
 
 
 

SIDNEY DE SOUZA SOARES 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO SR.  
MENAH REMBERG G. DA SILVA  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

COMUNICADO INTERNO 
 
 
 
 
 
 

Vimos por intermédio deste, solicitar de Vossa Senhoria, que nos informe a 
dotação orçamentária, com seu respectivo valor para aquisição de equipamento de 
informática nobreaks, conforme justificativa da contratação em anexo. 

 
Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.  

 
 
 

Jaciara-MT, 21 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
 

MENAH REMBERG G. DA SILVA. 
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
ILMA SR.ª  
VERALICE TICIANEL DE GODOI BUENO  
CONTADORA CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA  
NESTA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 

 1.1 A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual 

aquisição de 20 (vinte) equipamento de informática nobreaks conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 2.1 Justifica-se o registro de preços à aquisição dos referidos equipamentos de 

informática torna-se fundamental e essencial para a continuidade das atividades administrativas, 

técnicas e finalística para o bom desempenho das atividades institucionais, e garantindo, assim, 

satisfação dos usuários e da população assistida. 

 

            2.2 A aquisição destes equipamentos de informática possibilitará uma maneira de 

aumentar e potencializar a produtividade e a qualidade das atividades pertinentes a cada 

departamento, reduzindo o tempo de resposta às demandas, oferecendo segurança e 

tranquilidade aos usuários, fortalecendo o preceito da economicidade e de melhor 

aproveitamento dos recursos financeiros. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 3.1 Nobreak 800va, bivolt automático, entrada115/127V ou 220V e saída 115V - filtro 

de linha, LED colorido no painel frontal, porta fusível externo com unidade reserva, alarme 

audiovisual de sinalização de eventos, com pelo menos 6 tomadas do novo padrão. 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 4.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do (a) assinatura, em remessa 

Única, no seguinte endereço Rua Juruce - 1301 - Centro  

 4.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 20 dias, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

 4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 

prazo de 5 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 

 4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

  4.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 



 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 5.1. São obrigações da Contratante:  

  5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

  5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 

de aceitação e recebimento definitivo; 

  5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

  5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

  5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda:  

  6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva 

nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a:  

  6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

  6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

  6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

  6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

  6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 

 7.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica,além da regularidade 

fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto. 



 

 

 7.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato.  

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados.  

  9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela 

autoridade competente. 

 9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que:  

  10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

  10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

  10.1.3. fraudar na execução do contrato; 

  10.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

  10.1.5. cometer fraude fiscal; 

  10.1.6. não mantiver a proposta. 



 

 

 10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

  10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

 10.3. multa moratória de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta ) dias; 

  10.3.1. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

  10.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

  10.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

  10.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

  10.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que:  

  10.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

  10.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

  10.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

 10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

Menah Remberg Guimarães da Silva 
Coordenador Administrativo 

 



 
 
 

JUSTIFICATIVA “CARONA” 
 
A escolha pela adesão justifica-se pela desburocratização do processo, haja vista, que existe ata de 

registro de preço para adesões, facilitando a aquisição e gerando economicidade e melhor 

aproveitamento de recursos financeiros; e pela necessidade de aquisição destes equipamentos com 

maior rapidez, reduzindo o tempo de respostas às demandas. 

 

A adoção de Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial nº 002/2015,  da Prefeitura 

Municipal de Canabrava do  Norte - Estado de Mato Grosso, justifica-se pela vantajosidade 

(comprovada com propostas anexas) e agilidade da aquisição, uma vez que a adesão a ata é um 

processo menos moroso do que um processo licitatório comum, como um Pregão  Presencial , 

observando que a  Câmara Municipal tem urgência na aquisição. Estando este processo instruído 

conforme Decreto nº 7.892/13, como se pode comprovar em todos os documentos anexos, segundo a 

determinação do art 22 e seus parágrafos, o qual determina:  

 

Art. 22.Desde que  devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

 

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão. 

 

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes.  

 

§ 3ºAs aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão  exceder, por órgão 

ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 

ata de  registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de 

registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 

número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão integrante da ata, exceto quando,justificadamente, não houver previsão no edital 

para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

 

§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

 

§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 

das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,de 

eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciado 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA “CARONA 
 
 
 
Do: Setor de Licitação 
Para: Presidente da Câmara  
 

 

Prezado Senhor, 

 

 

A adoção de Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial nº 002/2015,  da 

Prefeitura Municipal de Canabrava do  Norte - Estado de Mato Grosso, justifica-se pela vantajosidade 

(comprovada com propostas anexas) e agilidade da aquisição, uma vez que a adesão a ata é um 

processo menos moroso do que um processo licitatório comum, como um Pregão  Presencial , 

observando que a  Câmara Municipal tem urgência na aquisição. Estando este processo instruído 

conforme Decreto nº 7.892/13. 

 

Ademais, em contato com a referida Prefeitura e o contratado há sinalização de positividade 

para adesão da ata de registro de preço. Alem da economicidade, legalidade e agilidade do processo. 

 

Outro fato que também a ser observado foi que o quadro de servidores é reduzidíssimo, estando 

em outras comissões como a de transmissão de mandando. 

 

Por fim anexo a este existe uma pesquisa do banco de preços comprovando a compatibilidade 

de preços entre os fornecedores. 

 

Sem mais, é possível a modalidade carona para aquisição destes equipamentos de informática. 

 

 

 

 

Comissão de Licitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DESPACHO 01/2016 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA-MT. 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2015 – PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CANABRAVA DO NORTE-MT 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015- REGISTRO DE PREÇO 

 

OBJETO: aquisição de 20 (vinte) equipamento de informática nobreaks conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Jaciara-MT, Sidney de Souza Soares; 

 

Considerando o memorando interno 03/2016 do Coordenador Administrativo da 

Câmara Municipal; 

 

Considerando a justificativa da necessidade da aquisição de 20(vinte) nobreaks, 

destinados aos setores da Câmara Municipal, tornando-se fundamental e essencial para a 

continuidade das atividades administrativas, técnicas e finalística para o bom desempenho das 

atividades institucionais, e garantindo, assim, satisfação dos usuários e da população assistida; 

 

Considerando que tomamos conhecimento da Ata de registro de Preço n.º 002/2015, 

originada da Licitação feita pela Prefeitura  Municipal de Canabrava do Norte-MT, na 

modalidade Pregão Presencial para Registro do Preço n.º 019/2015, firmada com a Empresa 

MARCO ANTONIO DIAS MACHADO –ME, detentora  do CNPJ: 02.827.167/0001-56, e que 

o preço registrado  na referida Ata apresenta um valor inferior às cotações  realizadas pelo setor 

de Licitação da Câmara , tornando desta forma mais viável economicamente a Adesão à refeida 

Ata  do que a instauração de um novo processo: 

 

RESOLVE: 

 

Aderir a Ata  de Registro de preço n.º 002/2015, da Prefeitura Municipal de Canabrava 

do Norte-MT, firmada coma empresa MARCO ANTONIO DIAS MACHADO –ME, 

detentora  do CNPJ: 02.827.167/0001-56, haja vista a vontajosidade econômica para Câmara 

Municipal. 

 

Sendo o que apresenta para o momento. 

 

Jaciara-MT, 12 de dezembro de 2016. 

 

 

 

Sidney de Souza Soares 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

TERMO DE ADESÃO 01/2016 

 

Termo de Adesão a Ata de registro de Preço n.º 002/2015, originada da Licitação feita 

pela Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-MT. Aderente: Câmara Municipal de Jaciara, 

por meio do oficio 33/2016/GP/CMJ, da anuência à solicitação de adesão ao Pregão Presencial 

para Registro do Preço n.º 019/2015, emitida através do Termo de Autorização de Adesão da 

Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte e da Empresa MARCO ANTONIO DIAS 

MACHADO –ME, detentora  do CNPJ: 02.827.167/0001-56, cujo objeto é: aquisição de 20 

(vinte) equipamento de informática nobreaks conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento.Contratante na Ata de Registro de preço n.º 001/201, no Valor 

de R$ 12.360,00 (doze mil trezentos e sessenta reais). Maiores informações junto à Câmara 

Municipal de Jaciara-MT, localizada à Rua Jurucê-1301- centro- Fone (66) 3461 7350 das 

12h00min às 18h00min. Jaciara-MT, 13 de dezembro de 2016. 

 

 

 

Menah Remberg G. Da silva 

Suplente de Pregoeiro 

 

 

 


