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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂManq, MUNICIPAL DE cÁcnnns

CONTRATO N'. 020t2021

TERMO DE CONTRATO N". O2Ol2021 PARA

rnnsraçÃo DE snRvrÇos

DE

PUBLICIDADE, COM FUNDAMENTO LEGAL
NAS LEIS FEDERAIS NO 8.666193 E IO.52OIO2 .
FTRMADo ENTRE .q. cÂNIlRA r,IuNrcIpal

uB cÁcrRBsrur n or,r sor,ucÕns nvt
MARKETING

E

SERVIÇOS LTDA.ME,

CONFORME SEGUE:

^

CONTRATANTE: CÂrlrana lrUNICtpal »E CÁCBRBS, pessoa
jurídica de direito público, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o no
03.960.333/0001-50, situada à Rua General Osorio, s/no, Esquina Com Rua Coronel
Jose Dulce, Bairro Centro, em Cáceres, MT, CEP 78.200-000, telefone para contato:
(65) 3223-1707, neste ato representado pelo seu Representante Legal Domingos
Oliveira dos Santos, Vereador, Presidente da Câmara Municipal, brasileiro, casado,
portador da Cédula de Identidade RG no. 06xxxx61 SSP/MT, inscrito no CPF no.
429.xxx.xxx-0O, podendo ser encontrado na sede da Câmara Municipal de Cáceres, sito
no endereço supra descrito.

CONTRATADA: OLK SOLUÇÕES EM MARKBTING E
SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no
CNPJ/MF sob o n" 17.61726010001-03, com sede na Rua Padre Cassemiro, no 1.800,
Bairro Centro, Cep:78.200-000, na cidade de Cáceres/Ml neste ato representada pelo
seu sócio-proprietário Sr. Virde de Oliveira Costa, brasileiro, casado, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG no. 04xxxx95 SSP/MT, inscrito no CPF sob o no.
202.xxx.xxx-91, telefone para contato: (65) 3223-3066, endereço de e-mail:
o

I

kscrr,' i cos(Ér) gmai l. conr.

02012021,

As partes supra qualificadas, resolvem firmar o CONTRATO No.
de acordo com as Leis Federais no. 8666193 e 10.520102 e suas alterações

posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1 - Este contrato tem como objeto a AQU/SIÇÃO DE SERy/ÇOS DE
DtvuLGAÇÃO DAS AÇÔES, EyENTOS E CAMPANHÁS DO MUN|C\PIO

DE RADIO, TELEVTSÃO, JORNAL, SONORIZAçÃO, CARRO E
MOTO SOM íNO S/SIEMA DE REG/SIRO DE PREÇOS), para uso da
ATRAVÉS-

Câmara Municipal de Cáceres-MT.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO E DO AMPARO LEGAL

2.1

- O presente CONTRATO fundamenta-se no PREGÃO ELETRÔNICO

no

06/08l202l,naAtade Registro
0601202l,adjudicado eml3l08l202l
de Preço n" 05912021, celebrado pela Prefeitura Municipal de Mirassol d'Oeste com
e homologado em

fundamento nas Leis no l0.520l02ono 8.666193 e alterações posteriores, de acordo com
o termo de referência, que são parte integrante deste instrumento, como tambem faz
parte integrante do processo à proposta de preços da licitante vencedora.

CLÁUSULA TERCEIRA. DO VALOR CONTRATUAL

-

Percebeú a CONTRATADA pela prestação dos serviços o valor total de R$
35.400,00 (trinta e cinco mil quatrocentos reais), de acordo com tabela abaixo:

3.1

ITENS
17

UNID.

DESCRIÇÃO
SERVICO DE PROPAGANDA

E

PUBLICIDADE

-

QUANT.

UNIDADE

24

R$ UNIT.

RS

TOTAL
R$ 1.475,00

R$ 35.400,00

DO TIPO

sERV|ÇO AUDTOVTSUAL
PARA ORGAO PUBLICO,
TODOS OS MEIOS DE
corraurutcRcÃo

Valor Total Registrado

35.400,00

3.2 - Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimo)
nas seguintes hipoteses:
a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial deste
contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou
previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5' da Lei 8.666193;

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do
fato do príncipe previsto no aft. 65, § 5' da
mercado, ou, ainda, q
Lei 8.666193.

7

G,Q

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnrana MUNICIPAL DE cÁcnnBs
3.3 - A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de
custos e/ou preço de mercado;

- Nos preços

supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto
(tributos,
seguros, encargos sociais, fretes, etc.)
contratado

3.4

3.5 - Demais situações elencadas no edital de onde deriva está o presente contrato,

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E RECEBIMENTO DOS
sERVrÇOS
- A empresa Contratada deverá prestar de serviços de acordo com o Edital e seus
anexos, em até 03 (três) dias corridos após solicitado, contados da assinatura da Ata de
Registro de Preços/emissão da Nota de Empenho da Despesa, sendo que a
inobservância destas condições implicara recusa sem que caiba qualquer tipo de

4.1,

reclamação por pafte da contratada;

4.2 - Por conta da prestação dos serviços, o fornecedor deverá apresentar a nota fiscal
dos serviços executados devidamente atestada por servidor responsável pelo
recebimento dos serviços.

4.3 - A aceitação dos serviços não exclui, nem reduz a responsabilidade da empresa
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitório, ou emprego de material inadequado, na
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da empresa ou de seus agentes
prepostos (art.70 da Lei n' 8.666193).

4.4

- O serviço em desconformidade com o estabelecido no Edital e seus anexos,

acarrctará

a correção no prazo de até 03 (três) dias após comunicação da Càmara

Municipal de Cáceres-MT, caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das
sanções administrativas legais cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO
5.1 - A Càmara Municipal de Cáceres efetuará o pagamento à contratada, através de
crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a parlir o
recebimento definitivo dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal
devidamente atestada por servidor designado pela Câmara Municipal de Cáceres e a
comprovação das regularidades junto ao INSS, FGTS e CNDT, da licitante vencedora;
5,2 - A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, a descrição detalhada dos
do banco onde deverá ser feito o
serviços, além do número
deposito do pagamento;
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ESTADO DE MATO GROSSO
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-

Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão
devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informagões que
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das

5.2.1

notas fiscais.

5.2.2 - Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de
liquidação de qualquer obrigação financeira que the for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplemento contratual, nem isentará o contratado das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços
prestados/materiai s entregues.

5,3 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.
5.4 - ACàmara Municipal de Cáceres não efetuarápagamento de título descontado, ou
por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por
intermédio da operação de "factoring".

CLÁUSULA SEXTA. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1 - O presente CONTRAIO terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser pror:rogado nos termos do arligo 57, inciso IV da
Lei Federal n' 8.666193, desde que devidamente justificado.

- O prazo

para assinatura do Contrato será de 02 (dois) dias úteis, contados do
recebimento da convocação formal da Câmara Municipal de Cáceres.

6.2

6.3 - A critério da Càmaru Municipal de Cáceres, o contrato no caso de pregão poderá
ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como ordem de fornecimento, nota
de empenho, autorrzação de compra, dentre outros, nos termos do arligo 62 da Lei
Federal n'8.666193.

CLÁUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta
dos recursos orçamentários da Câmara Municipal de Cáceres, qlle somente será exigida
para a fonrralizaçáo do contrato ou outro instrumento hábil, nos termos do §2o, art. 7"
do decreto federal n" 7.892113.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕBS OA CONTRATANTE

-

Receber da Câmara Municipal de Cáceres, as informações necessárias para
execução dos serviços, obedecendo rigorosamel§ às especificações contidas no edital,
dentro do mais alto padrão de qualidade;

8.1
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8.2 - Prestar os serviços no prazo, local e quantidade estipulados de acordo com o Edital
e seus anexos, em até 03 (três) dias corridos após solicitado, contados da assinatura da
Ata de Registro de Preços/emissão da Nota de Empenho da Despesa, sendo que a
inobservância destas condições implicara recusa sem que caiba qualquer tipo de
reclamação por parle da contratada;
8.3 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Câmara Municipal de
Cáceres, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
8.4 - Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal de Cáceres,
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência,
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
execução dos serviços;

8.5 - Comunicar a contratante por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessário, que impeça o cumprimento das
obrigações deste contrato, que deverá ser solucionado em igual período 24 (vinte e
quatro) horas, salvo motivo de força maior que deverá ser comprovado;
8.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério
da Administraçáo, referentes à execução do objeto, nos termos da Legislação vigente;

- Dispor-se a toda e qualquer fiscalização

da Câmara Municipal de Cáceres, no
tocante a prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações, conforme
8.7

especif,rcações constantes neste contrato, no edital e seus anexos;

8.8 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, bem como em caso de acidentes de trabalho com seus
empregados, em virtude da execução dos serviços contratados ou em conexão com ele,
ainda que ocorridos nas dependências desta Câmara Municipal de Cáceres-MT, não
excluindo ou reduzindo a responsabilidade de haver fiscalização ou acompanhamento
da Contratante;

8.9 - Comunicar imediatamente à Câmara Municipal de Cáceres qualquer alteração
ocorrida no endereço, conta bancéria e outros que julgáveis necessários para
recebimento de informações e correspondências;
8.10- Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto deste contrato, sem
prévia anuência da Càmara Municipal de Cáceres;

8.11- Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei
10520D002 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA NONA. DAS OBRIGAÇÕES

n" 8.666193, na Lei no

.TADA

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂrua.na MUNICIPAL DE cÁcBnps

-

Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa
executar o objeto adjudicado dentro das especificações.

9.1

9.2 - Convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da proposta para,
no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, comparecer para assinatura do instrumento
contratual, ordem de fornecimento, ou instrumento equivalente, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

9.3

-

Receber

o

objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade

e

condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.4 - Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados, a partir da apresentação
da respectiva Nota Fiscal;

9.5 - Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização das obrigações
contratuais pela contratada objeto deste instrumento, conforme artigo 67 da Lei no
8.666193,

9.6 - Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de

possíveis
irregularidades observadas na prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção.

9.7 - Acompanhar a prestação dos serviços, podendo intervir durante a sua execução,
para fins de ajuste ou suspensão da entrega, inclusive rejeitando, no todo ou em parte,
desde que executados fora das especiÍicações deste contrato.

CLÁUSULA DECIMA - DOS REAJUSTES DE PREÇOS
10.1- O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, ressalvado o
disposto na alínea'd'do inciso II do artigo 65 daLei no. 8666193.

10.1.1 - Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei no.8.666193, serão
concedidos após decorridos 12 (doze) meses da vigência deste contrato, por
provocação do contratado, que deverá comprovar através de percentuais, acordado
entre as partes, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de
servidores designados por esta Câmara Municipal de Cáceres.

lO.l.2 - Os preços registrados poderão ser revistos com vistas ao reequilíbrio
econômico-financeiro em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do ar1. 65 da Lei no
8.666193.
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10.1.3 - Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os
preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o
valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da
contratação.
10.1.4 - Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados
que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor compras, na
pesquisa de estimativa de preços.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERIA

- DA INEXECUÇÃO B RESCISÃO DO

CONTRATO

ll.l

- A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, e frcará o
contrato rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação
judicial ou extrajudicial, se houver ocorrência de uma das situações prescritas nos
arligos 77,78,79,80 e seguintes da Lei Federal n" 8.666193 e alterações posteriores.

- O presente CONTRATO

poderá, ainda, ser rescindido por ato unilateral da
administração, por acordo entre aS pafies, desde que haja conveniência da
Administração, desde que justificado, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30
(trinta) dias, ou ainda judicialmente.
11.2

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste
Contrato, fi.cará sujeita às penalidades previstas nos arligos 86 e 87 da Lei n.8.666193, a
seguir discriminadas.
12.2 - Quanto ao atraso para assinatura do contrato:

12.2.1 -

No atraso

ate 02 (dois) dias úteis, multa de

2 oÁ (dois por cento) sobre

o

valor do contrato;
12.2.2 - A partir do 3o (terceiro) dia útil ate o limite do 5' (quinto) dia útil, multa
de 40Á (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a
partir do 6o (sexto) dia útil de atraso.
12.3 - Por atraso injustificado na prestação de serviço ou da entrega dos materiais:

12.3.1 - Para atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25Yo (vinte e cinco
centésimos por cento), sobre o valor do contrato, sem prejuízo das demais
cominações legais;
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12.3.2 - Para atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta
centésimos por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo das demais
cominações legais;
12.3.3 - No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa
sobre o valor devido, equivalente a 0,200Á (vinte centésimos por cento) até 10
(dez) dias de atraso e 0,400Á (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo,
calculado sobre o total dos dias em atraso.

12.4

-

Pela inexecução parcial

oll total das condições estabelecidas neste ato

convocatório, a Câmara Municipal de Cáceres poderá, garantida aprevia defesa, aplicar,
também, as seguintes sanções:
12.4,1- Adverlência,
12.4.2 - Multa de ate20Yo (vinte por cento) sobre o valor homologado, atuahzado,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial,

sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados

a Càmara

Municipal de Cáceres-MT;

-

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
licitar e contratar com a, bem como o cancelamento de seu certificado de registro

12.4.3

cadastral no cadastro de fornecedores do Município de Cáceres por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
12.5 - As multas serão descontadas dos créditos da empresa contratada ou cobradas
administrativa ou j udicialmente;

12.6

- As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,

consequentemente, a sua aplicação não exime a licitante, da reparação das eventuais
perdas e danos que seu ato venha acarretar a Càmaru Municipal de Cáceres-MT;
12.7 - Nas hipoteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, alem dos
procedimentos cabíveis de atribuição desta ir-rstituição e do previsto no art, 7" da Let
10.520102, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas
cumulativamente:
12.7

de

.l - Desclassificação

ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase

julgamento;

12.7,2 - Cancelamento do Contrato, se este
paralisação do fornecimento;

já estiver assinado, procedendo'
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12.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores

do Município, e no caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante deverá ser
descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das
demais cominações legais.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALTZAÇAO
13.1 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da
Càmara Municipal de Cáceres especialmente designado, em conformidade com o art.67
da Lei Federal n' 8.666193 visando a observância do fiel cumprimento das exigências
contratuais.
13.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade

da Empresa, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitório, ou ernprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da empresa
ou de seus agentes prepostos (arÍ.70 da Lei n" 8.666193).

13.3 - Todas as instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a
Fiscalização e a CONTR{ADA serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não
sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou
declarações verbais.

13.4

-

Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá

a CONTRATADA

recorrer

à

CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E EFICÁCIA.
14.1 - Caberâ a CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e
de seus eventuais aditivos na "lmprensa Oficial", que é condição indispensável para sua
eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daqueladata, conformeparágrafo único do arligo 61 daLei8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DOS CASOS OMISSOS.
- Os casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do
Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei no
8.666193, aplicando-se-lhe quando for o caso, supletivamente, os Princípios da teoria
Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do
15.1

direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
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com recusa expressa de qualquer
16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Cáceresoutro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato.
16.2

- E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento

contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais, ficando
uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei Federal no
8.666t93.

Cáceres-MT,24 de dezembro de202l.

,^
Domingos

ra dos Santos

Presidente da Câmaia Municipal de Cáceres

de Oliveira Costa
Representante Legal da empresa

OLK SOLUÇÕPS EM MARKETING E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

à8#Ba?RG,

q Líq\

"q
,.I? 3qqJq

-os

NOME:

P-

Rc: F93?653
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27 de Dezenrbro de 2021 . Jonral OÍicial Eletrônico dos Municípios do Éstado de Mato Grosso

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo sob
n" 527912021, deste Poder Legislativo Municipal.

RESOLVE:
Art. loDeferir os pedidos de dilação de prazo por mals 90 (noventa) dias,
para conclusão dos trabalhos das Comissóes Permanentes referentes aos
Projetos de Leis não votados, para melhor análise dos mesmos coníorme
segue abaixo:
1

) Projeto de Lei no 43, de 23 de abril de 2021, de autoria da Vereadora

'ANO XVI I N" 3.884

TÉcNtcA coM REPoslÇÂo DE ToDAs As PARTES E PEÇAS Dos
EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GESTÁO E MONITORAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES.

MT, QUE SERÂO PRESTADOS NAS CONDIÇÔES eSrneeLEclDAS
NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

VALOR TOTAL: R$ 24,499,92 (VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

uGÊNCrA: 12 (DOZE) MESES
TÉRMlNo:

12t2022

Mazeh Silva;

tNÍcto:

2) Projeto de Lei no 50, de 12 de maio de202'1, de autoria dos Vereadores Prof. Leandro e lsaÍas Bezerra;

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: CÁCERES-MT.,24 DE DEZEMBRO
DE2021

o1 to1 t2022

31 t

3) Projeto de Lei no 49, de 12 de maio de 2021, de autoria do Vereador
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
PORTARIA No 24912021

Prof. Leandro;

4) Projeto de Lei no 47, de 17 de junho de 2021, de autoria do Executivo
Municipal;
5) Projeto de Lei no 63, de 02 de junho de 2021, de autoria do Vereador
Prof. Leandro;

6) Projeto de Lei no 57, de 12 de junho de 2021, de autoria do Vereador

frof.

Leandro;

t.20 Revogam-se as disposições contrárias.
Art.

30 Esta Portaria entra em

vigor a partir de sua publicação.

Registrada e Publicada, Cumpra-se.

"Dispõe sobre a concessáo de férias a servidora ROBERTA KELLY DA
ROCHA BREyES REl§ e dá outras providências."
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL OE CÁCERES, ESTADO DE
MATO GROSSO, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo como
o
Art. 69, §§1o, 20, 30 e 40 e o Art. 73, §§1 e 2o, ambos da Lei Complementar
no 25 de 27 de novembro de 1997.

Considerando a Portaria no 174,de 15 de dezembrode2020 deste Poder
Legislativo Municipal.

Considerando o que consta no Processo submetido ao Protocolo sob

Câmara Municipal de Cáceres-MT,24 de dezembro de 2021

.

no

5277, de 24 de dezembro de 2021, deste Poder Legislativo Municipal,

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS

RESOLVE:

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Art. 1o Conceder a servidora ROBERTA KELLY DA ROCHA BREVES
REIS, matrícula no 622, ocupante do cargo de Analista em Tecnologia da
lnformação da Câmara Municipal de Cáceres-MT, 10 (dez) dias de gozo

CÂMARA MUNICTPAL DE CÁCERES
EXTRATO DE CONTRATO NO. O2O/2021
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

-

MT

CONTRATADA: OLK SOLUÇÓES EM MARKETING E SERVIÇOS LTDA.
ME

CNPJ: 1 7.61 7.260/0001-03

de férias remanescentes, relativa a segunda etapa de gozo de férias
do período aquisitivo de 202012021,a partir do dia 10 de janeiro de 2022'
devendo retornar as suas atividades laborais no dia 20 de janeiro de 2021
.

disposições contrárias.

Art.

20 Revogam-se as

Art.

3o Esta Portaria entra em vigor

a parlir de sua publicação

Registrada e Publicada, Cumpra-se.

oBJETO: AOUISTÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÁO OnS AÇOES,
EVENTOS E CAMPANHAS DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE RADIO, TELEvtsAo, JoRNAL, SONORIZAÇÁO, CARRO E MOTO SOM (NO SISTEMA
'.E REGISTRO DE PREÇOS) PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE

Câmara Municipal de Cáceres-MT,24 de dezembro de 2021

.

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

-ACERES-MT,
VALOR TOTAL: R$ 35.400,00 (TRINTA E CINCO MIL E OUATROCENTOS REAIS)

tNicto:

24t 12t2021

TÉRMlNo: 23t1212022

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: CÁCERES-MÍ.,24 DE DEZEMBRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
PORTARIA No 24712021
"Dispõe sobre a constituição da Comissão de Representação Parlamentar
deste Poder Legislativo Municipal de Cáceres-MT e dá outras providênci-

DE 2021.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE
MATO GROSSO, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com o
Art. 26 da Lei Orgânica Municipal, e o Art. 47, caput, e seus §§ 1o e 2o do
Regimento lnterno desta Casa Legislativa.

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
EXTRATO DE CONTRATO N',02112021
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

-

Considerando o que consta no Processo submetido ao Protocolo sob

no

5250, de 24 de dezembro de 2021, deste Poder Legislativo Municipal.
IVT

CONTRATADA: MSB RECARGAS E INFORMATICA EIRELI /

cNPJ 08.257.27910001 -03
OBJETO: CONTRATAÇÂO DE PESSOA JURíDICA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTíNUOS DE OUTSOURCING DE lMpRESSÃO, DIGTTALIZAÇÃO E COPIA COM FORNECIMENTO DE EQUI-

RESOLVE:
Art. ío Constituir a Comissão de Representação Parlamentar, por deltberaçáo da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cáceres-MT, composta pelos Nobres Edis:

PAMENTOS NOVOS, SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), ASSISTÊNCIA
diarionrun icipaL org/nrt/antnt' www. amm.org. br

Assinado Digitaltnente

