
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
MUNICÍPIO DE JUÍNA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

, 

SANITARIO 

PORTARIA N 2 . 09372021 de 
01 de Setembro de 2021. 

SÚMULA: Dispõe Sobre a Designação de 
Servidor para exercer Acompanhamento e 
Fiscalização de Ata de Registro de Preços 
que menciona, e dá Outras Providências. 

O DIRETOR GERAL do DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 
SANITÁRIO - DAES, do Município de Juína, Estado do Mato Grosso, no uso 
das suas atribuições legais. 

RESOLVE: 

Art. 1.0  DESIGNAR para atuar como fiscal e verificar a correta 
execução de Atas de Registro de Preços, com observância a legislação 
vigente, em especial a Lei Federal n°. 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais 
normas vigentes o Sr. José Antônio Pereira de Almeida, Matrícula n°. 068, 
lotado na função de Responsável pelo Almoxarifado, das Ata de Registro de 
Preços de n°. 031/2021, oriunda do Pregão Presencial n°. 020/2021, em 
função de seu conhecimento e aptidão para tal designação, pelo período de 
vigência das obrigações nelas registradas. 

Art. 2.0  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 

Gabinete do Diretor do DAES de Juína/MT, em 01 de Setembro de 2021. 

Registre-se; 
Publique-se; 
Cumpra-se; 

PAULO AUGUSTO VERONESE 
Diretor Geral do DAES 

Portaria n°. 1.249/2021 

REGISTRADO e PUBLICADO na data supra em local de costume. 



Tribunal de Contas 
Mato Grosso 

Diário Oficial de Contas 

Tribunal de Contas de Mato Grosso 
- 

de ãetérttibro is 

Departamento de Agua e Esgoto Sanitário 
CNPJ: 04.709.77810001-25 
Sirlei Candida Guimarães 
Representante Legal 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SHM LiDA 
CNPJ' 24.705.881/0001-04 
Francisco Charles dos Santos 
Representante Legal 

Testemunhas 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 00412021 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO 
—DAES 

CNPJ. 04.709,77810001-25 
CONTRATADO: PAZ AMBIENTAL LTDA 
CNPJ: 10.331.865/0001-94 
VALOR: R$ 12,000,00 (doze mil reais). 
VIGÊNCIA: 13 de setembro de 2021 a 13 de dezembro de 2021. 
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação n. 001112021 
DOTAÇÃO: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Juridica 
OBJETO' Contratação de Empresa para Execução de Serviços de 

12.3,1 - Multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor global do Coleta, Transporte, Tratamento e destinação fina) de Resíduos Classe lI-A no Município de 
Juina/MT. 

12.3.2 - Em caso de inexecução total do ajuste poderão ser aplicadas as 
seguintes penalidades: 

12.3.3 - Multa de 10% (dez por cento( calculada sobre o sobre o valor 
global do Contrato; 

12.3.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

12.3,5 - As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos 
pagamentos a que o faltoso tiver direito ou cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que 
neste último caso, somente se o pagamento da multa não for efetuado no prazo de 30 (trinta( dias 
contados da data da respectiva notificação. 

12.3.6 - Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá 
recursos conforme consta do artigo 109 da Lei Federal ef 8.666/93 e suas alterações. 

12.3.7 - As multas são autônomas e a aplicação de urna não exclui  de 
outra. 

12.3.8 - A aplicação de sanções Será precedida de procedimento em que 
se garanta a ampla defesa do adjudicatário. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA' DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1 - As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto 

deste instrumento, correrão pela seguinte dotação orçamentária: 
11,001 - Departamento de Água e Esgoto Sanitário, 
17 - Saneamento, 
512— Saneamento Básico Urbano; 
0022 2981 - Manutenção do Departamento de Agua e Esgoto Sanitário; 
339030000000— Material de Consumo, 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 -As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições' 
14.1.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão 

registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Ata de 
Registro de Preço. 

14.1.2 - Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública 
poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e 
mediante prévia autorização deste Departamento, somente após o órgão gerenciador ter realizado 
a primeira aquisição. 

14.1.2.1 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de 
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
á outra entidade ou órgão. 

14.1.3 - É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata ,  para qualquer 
operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Departamento de Agua e Esgoto 
Sanitário de Juina/MT. 

14,2 - Os pedidos de entrega dos materiais, assim como demais 
comunicados e notificações serão realizados em regra via email, o qual foi informado pela 
Contratada na dedaraçáo de endereço eletrônico, ficando o mesmo estabelecido como meio usual 
de comunicação entre as partes durante a vigência da do registro de preços. 

14.3 - Em caso de descumprimento de prazos aqui estabelecidos, 
haverá comunicação expressa conforme item 14.2 deste, para exercício do direito se exercicio do 
contraditório e ampla defesa, e caso não haver apresentação de justificativa plaus)vel, fica a critério 
da administração a aplicação das penalidades previstas nas clausulas décima primeira e segunda 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇAO 
15.1. Para eficácia do presente instrumento, o DAES - Departamento de 

Água e Esgoto Sanitário de JuínaJMT providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial de 
Contas do TCE/MT, conforme preceituas Lei n 10.520102 e 8666193. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA' DO FORO 
16,1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro 

de Preços, não resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de 
Julna/MT, 

16.1 Aos casos omissos deste registro de preços aplicam-se as 
disposições previstas no edita) da licitação que o deu origem e as disposições das Lei Federais n 
10.520102 e 8666193. 

E por estarem de acordo, es partes firmam a presente Ata de Registro 
de Preço, em 03 (três( vias de igual teor e forma para um só efeito legal. 

Juina - MT, 20 de Setembro de 2021. 

Publicação Oficial do Tribunal de Contas de Maio Grosso - Lei Complementar 475 de 27 de setembro de 2012' 
Coordenaç8o:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mal doC,tCe(tce,rnt,govi,br 

Rua Cararilmamis San)aimnn Lluarto MamOeiro, $114, Edimido Marectmé Ron11uo - Cerilru P4ilrux .molornictmOlvo - Cuisbã-M1' - CER ?11040-11i 

11.3 - A solicitação da Detentora da Ata de Registro de Preço para 
rescisão poderá não ser aceita pelo DAES, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das 
penalidades previstas neste instrumento. 

11.4 - Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades da 
Detentora da Ata de Registro de Preço, relativas ao fornecimento dos materiais. 

11.5 - Caso o DAES não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de 
Registro de Preço a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o 
pagamento das faturas, até que o contratado cumpra integralmente a condição contratual 
infringida. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS PENALIDADES 
12.1 - A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições do 

instrumento contratual ficará sujeita ás penalidades previstas na Lei n 10.52012002, bem como 
nos art. 56 e 87 da Lei 8.666193, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam 

12.2 - Pelo atraso iniustiflcsdo na entrega doproduto, sujeitar-se-á o 
faltoso às multas de mora adiante discriminadas, a serem calculadas sobre o valor global 
contratado 

12.2.1 - Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta 
centésimos por cento( sobre o valor da contratação;  

12.2.2 —Atraso superiora 10 (dez) dias, multa diária de 1,00% (um por 
cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das 
demais cominaçôee legais, 

12.2.3 - No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá 
nova multa sobre a valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) 
dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento( acima desse prazo, calculado sobre o total 
dos dias em atraso. 

12.3 - Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas 
neste ato convocatório, poderá, garantida a prévia defesa, ser aplicado, também, as seguintes 
sanções' 

Contrato, 

Juina/MT, 17 de Maio de 2021, 

SIrIeI Candida Guimarães 
Gerente da Gerência de Administração 
Portaria n. 08512021 

LICITAÇÃO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 02212021 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo n. 05412021 

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - DAES, do 
Município de Juina, Estado de Mato Grosso, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, 
nomeados pela Portaria n. 02212021 tomam público que no julgamento do Procedimento 
Licitatório na modalidade Pregão Presencial de n°. 0220021, do tipo Menor Preço por Item, regido 
pelas Leis Federais 10.52012002, 8.666193, 12312006 e demais alterações, cujo objeto é 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES 
DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DO MUNIC(PIO DE JU(NA/MT, sagrou-
se vencedora do certame a empresa COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SHM LTDA, 
inscrita com o CNPJ de n. 24.705.88110001-04, com sede à Au. Holmes toda, 70N, Expansão 
Comercial AR-1, município de Juina-MT, vencedora dos itens n. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, com o valor total de R$ 24.033,00 (vinte e quatro mil e tonta e três reais), sendo deserto o item 
01, conforme ato de homologação da Sra. Gerente da Gerência Administrativa do DAES, em 20 de 
Setembro de 2021, 

Ju)na/MT, 200e Setemoro de 2021. 

Haérclo Msttei 
Pregoeiro Designado 
Portaria n. 02212021 

PORTARIA 

PORTARIA N. 093/2021 de 01 de Setembro de 2021. 

SÚMULA: Dispõe Sobre a Designação de Servidor para exercer 
Acompanhamento e Fiscalização de Ata de Registro de Preços que menciona, e dá Outras 
Providências. 

O DIRETOR GERAL do DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 
SANITÁRIO - OAES do Município de Ju)na, Estado do Mato Grosso, no uso das suas atribuições 
legais. 

RESOLVE' 

Art. 1 . 1   DESIGNAR para atuar como fiscal e verificar a correta execução 
de Atas de Registro de Preços, com observáncia a legislação vigente, em especial a Lei Federal n. 
8.666193, Lei 10.520102 e demais normas vigentec o Sr, José Antônio Pereira de Almeida, Matricula 
n. 068, lotado na função de Responsável pelo ,Ajmoxanfado, das Ata de Registro de Preços de n°. 
03112021, oriunda do Pregão Presencia) n, 02012021, em função de seu conhecimento e aptidão 
para tal designação, pelo período de vigência das obrigações nelas registradas. 


