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12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos no edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
12.8. Fica assegurado o direito de, a qualquer tempo e no interesse da Administração Pública, anular ou revogar a presente licitação, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes na forma da legislação vigente.
12.9. As licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e Autarquia Municipal não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
12.10. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
12.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
12.12. Aos casos omissos, aplicarão as demais disposições do Decreto Federal 7.892/2013 e Lei Federal n° 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e
demais legislações pertinentes.
12.13. A homologação do resultado dessa licitação não importará em direito à contratação.
12.14. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do Edital eventuais alterações e retificações pelo site www.daevg.com.br até a data da
realização da sessão pública de abertura dos envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação.
E, por estarem às partes justas e compromissadas, assinam o presente Ata de Registro de Preço, em 02 (duas) vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas.
Várzea Grande - MT, 30 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA
DIRETOR PRESIDENTE - DAEVG
NELSON REGINATO DO CANTO JÚNIOR
EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Em cumprimento ao disposto no art. 9º, § 4º da Lei Complementar 101/
2000, a Prefeitura Municipal de VÁRZEA GRANDE, Estado de Mato Grosso, convida toda comunidade para participar da Audiência Pública para
apresentação de demonstrativos do cumprimento das metas fiscais do 2º
quadrimestre do exercício de 2021.

seus superiores, em tempo hábil, as decisões e providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
II – AVALIAR, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela
contratada, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu período de vigência, propondo a autoridade superior, a aplicação das
penalidades legalmente estabelecidas.

Em virtude da situação emergencial da pandemia de coronavírus (COVID-19), a audiência será realizada de forma virtual, no dia 28/09/2021, a
partir das 16 horas, através do canal oficial da Prefeitura de Várzea Grande no YOUTUBE.

III – ATESTAR, formalmente, as notas fiscais, antes do encaminhamento
ao financeiro para pagamento, devendo realizar o acompanhamento e
conferência dos serviços prestados para comprovar a qualidade/quantidade e exigir a garantia do serviço durante toda a contratação;

Várzea Grande – MT, 08 de Setembro de 2021.

IV – OBSERVAR se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço e todas as despesas foram efetivamente prestadas no período, e havendo duvida, determinar sua correção, bem como recorrer ao auxílio para
efetuar corretamente a conferência do atesto fiscal;

PORTARIA/SAD Nº. 855/2.021.
Dispõe sobre a substituição de Servidor para acompanhar e fiscalizar a
execução de Contratos firmado pelo Município de Várzea Grande.
Anderson Rodrigo do Nascimento Silva, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no
art. 67 da Lei nº 8.666/1993, e a Orientação Técnica nº 35/CGM/2015 expedida pela Controladoria Geral do Município.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica designado oSenhoraAndrea Luciana De Arruda, portadora
da Cédula de Identidade RG n° 797.706 SSP/MT, CPF n° 551.666.791-72
Funcionária Pública Municipal, exercendo o cargo de coordenadora, matricula n°142031, como Fiscal Principal,para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos abaixo descriminados nos termos do art. 67 da Lei nº
8.666/1993.

VI – ELABORAR, relatório de fiscalização, referente a cada período de
execução das atividades constantes na nota fiscal dos serviços prestados,
devendo fazer juntada ao processo de pagamento, antes do encaminhamento ao financeiro;
VII – ADOTAR outras medidas legalmente previstas para o integral acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado.
Art. 3º. Os servidores ora designados declaram ter pleno conhecimento do
objeto contratado pelo Município de Várzea Grande.
Art. 4º. Dê ciência formal ao servidor designado.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 01/09/2021.

02/2021 BRAVO PRODUÇÕES ARTISTICAS
03/2021 CAPRIATA DE SOUZA LIMA E SOUZA LIMA LTDA ME

Art. 2º. Caberá ao Fiscal do Contrato, ora designado, o acompanhamento,
fiscalização e avaliação da execução do referido contrato, competindo-lhe:
I – ZELAR pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio
todas as ocorrências a sua execução, determinando o que for necessário
à regularização das falhas ou dos defeitos observados, e, submeter, aos
diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br

V – SOLUCIONAR problemas que afetem a relação contratual, propondo
a Secretaria Gestora do Contrato, a prorrogação de sua vigência quando
necessário;

Paço Municipal “Couto Magalhães, Várzea Grande – MT, 02de setembrode 2021.
Anderson Rodrigo do Nascimento Silva
Secretário Municipal de Administração
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