
 

 

de
01 de Julho de 2016.

 
Dispõe Sobre a Constituição de Comissão para 
recebimentos de materiais e bens móveis e imóveis, 
e dá Outras Providências.
 

O Senhor HERMES LOURENÇO BERGAMIM, Diretor Geral do DAES -
Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína/MT, no uso de suas atribuições 
legais;

Considerando o disposto no art. 15, §, 8º c/c art.23, II, alínea “a” da Lei 8.666, de 
21 de junho de 1993, a qual prevê que o recebimento de material de valor superior a 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverá ser confiado a uma comissão especialmente 
designada.

Considerando ainda o disposto no art. 73 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, que 
dispõe sobre a forma do recebimento de objetos contratados, bem como as 
hipóteses de recebimento provisório e definitivo de bens. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - DESIGNAR os servidores CARLINDO CAETANO DOS SANTOS, matrícula 
nº 37, ocupante do cargo de Encanador, JOBELINO DAMIÃO DA CRUZ FILHO, 
matrícula nº 030, ocupante do cargo de Diretor do DOPE, HAÉRCIO MATTEI, 
matrícula nº 081, ocupante do cargo de Contador, e VANDERLEY SILVA DOS 
PASSOS, matrícula nº. 031, ocupante do cargo de encanador, este último como 
suplente, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a comissão de 
recebimento de materiais e bens móveis e imóveis do Departamento de Água e 
Esgoto Sanitário do Município de Juína, de acordo com o disposto no art. 15, § 8º c/c 
art.23, II, alínea “a” da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 para o exercício de 2016. 

Art. 2º- Estabelecer que a Comissão de que trata o art. 1º terá como competências 
o recebimento de materiais ou bens de valor superior ao limite estabelecido pela Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações deverão ainda:

I – Receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e a qualidade, o material 
entregue pelo contrato em cumprimento ao contrato ou instrumento equivalente;  



 

II – Solicitar à Unidade solicitante a indicação de servidor habilitado com 
conhecimento técnico em área especifica, para respectiva análise e parecer técnico 
do material adquirido;  

III – Rejeitar o material sempre que estiver fora das especificações do contrato ou
instrumento equivalente, ou em desacordo com a amostra apresentada na fase de
licitação, podendo submetê-lo, se necessário, ao Controle de Qualidade;  

IV – Expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou Notificação, no caso de rejeição 
de material;  

V – Receber os recursos dirigidos à autoridade superior, interpostos contra seus atos 
e tomar as providências pertinentes;  

VI – Rever seus atos, de ofício ou mediante provocação; 

VII – Remeter à autoridade superior o recurso, devidamente instruído e informado.  

Art. 3º - Os materiais ou bens permanentes adquiridos pelo DAES com valores até o 
limite de Carta-Convite, estabelecido na alínea “a” do inc. II do art. 23 da Lei Federal 
n° 8.666/93, serão recebidos e aceitos pelo Responsável pelo Almoxarifado ou 
Autoridade Superior, conforme o caso. 

Art. 4º - O exercício das funções de Presidente e integrantes da Comissão de 
Recebimento de equipamentos, bens, materiais e serviços em geral, será
considerado serviço público relevante e não será remunerado.

Art. 5.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Diretor do DAES de Juína-MT, em 01 de Julho de 2016. 

Registre-se;

Publique-se; 

Cumpra-se;

 
 
 
 

 
REGISTRADO e PUBLICADO na data supra em local de costume. 


