
zea Grande-MT, 05 de agosto de 2020. Diógenes Marcondes Secretário
Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 03/CMRF/2020

Autoriza e regulamenta a realização de sessões de julgamento por video-
conferência no âmbito do Conselho Municipal de Recursos Fiscais do Mu-
nicípio de Várzea Grande.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais do Município de
Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou,
em 11 de março de 2.020, que a disseminação do novo Coronavírus (CO-
VID-19), causador da doença denominada COVID-19, caracteriza pande-
mia;

CONSIDERANDO o Decreto do Governo do Estado de Mato de Grosso,
Decreto Estadual n.° 407, de 16 de março de 2.020, que dispõe sobre as
medidas para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorren-
te do Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o contido no Decreto Municipal n. 20 de 20 de Março de
2.020, que declara situação de emergência, no âmbito da saúde pública no
município de Várzea Grande, pelo período de 30 (trinta) dias ou enquanto
perdurar a situação de emergência, em razão da declaração da Organiza-
ção Mundial de Saúde – OMS de pandemia do COVID-19, doença causa-
da pelo novo Coronavírus;

CONSIDERANDO o contido no Decreto Municipal n. 46 de 17 de Julho de
2.020, que manteve a situação de emergência, no âmbito da saúde públi-
ca no município de Várzea Grande pelo período de 30 (trinta) dias;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação dos serviços
públicos; bem como, principalmente, a disponibilidade de meios e recursos
de tecnologia da informação suficientes para a realização de julgamentos
por videoconferência no âmbito do Conselho Municipal de Recursos Fis-
cais do Município de Várzea Grande e a necessidade de esclarecimento
aos usuários acerca das regras técnicas necessárias ao julgamento de re-
cursos por videoconferência, de modo a garantir o direito ao contraditório
e à ampla defesa;

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada, extraordinariamente, a realização das sessões de
julgamento do Conselho Municipal de Recursos Fiscais do Município de
Várzea Grande por videoconferência ou tecnologia similar, com o mesmo
rito da sessão presencial, estabelecido na Lei Complementar Municipal n.
4.354/29018 e Decreto Municipal n. 85 de 03 de dezembro de 2.018, in-
clusive facultando-se sustentação oral às partes ou patrono que a reque-
rerem.

Art. 2º As sessões de julgamento objeto desta Portaria serão públicas e
poderão ser acompanhadas pela rede mundial de computadores.

Art. 3º A pauta da sessão por videoconferência será publicada na forma e
prazo dos artigos 37, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 4.354/29018
e 31, § 6º, do Decreto Municipal n. 85 de 03 de dezembro de 2.018 e indi-
cará ainda a ferramenta e/ou plataforma em que esta será realizada.

Art. 4º A sustentação oral facultada às partes ou patrono que a reque-
rerem, previstas nos artigos 38 da Lei Complementar Municipal n. 4.354/
29018 e 41, § 1º, do Decreto Municipal n. 85 de 03 de dezembro de 2.018,
serão realizadas na ferramenta e/ou plataforma em que ocorrerão as ses-
sões de julgamento.

Parágrafo único. O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado
por meio do correio eletrônico conselho.fiscais@varzeagrande.mt.gov.br
em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão de julgamento, espe-
cificando o número do processo, data do julgamento, o requerente e o nú-
mero do seu telefone.

Art. 5º O envio de memorial poderá ser realizado por meio do correio
eletrônico conselho.fiscais@varzeagrande.mt.gov.br em até 2 (dois) dias
úteis antes do início da sessão de julgamento, especificando o número do
processo, data do julgamento e o requerente.

Art. 6º Os casos omissos neste Regimento serão decididos pelo Conselho
Municipal de Recursos Fiscais mediante aprovação da maioria dos Con-
selheiros.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor nesta data.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Várzea Grande – MT, 27 de Julho de
2020.

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 054/2020

O Pregoeiro Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, levando
em consideração a legalidade do procedimento, julgamento, habilitação e
resultado relativo ao pregão presencial n. 054/2020, tendo por objeto o re-
gistro de preços para futura e eventual contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de fornecimento de link em fibra óptica,
FULLDUPLEX de acesso à internet e serviço de controle de acesso à in-
ternet via rede WIFI-MESH corporativo, com garantia de banda larga de
100%, 01 endereço de IP público fixo com endereçamento válido e rote-
avél na internet com manutenção, suporte técnico, fornecimento de todos
os equipamentos em regime de comodato, para atender as necessidades
das secretarias municipais do Município de Vila Bela da Ss. Trindade-MT ,
resolve adjudicar o objeto da licitação a(s) empresa(s): BRAVA TELECO-
MUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP, pessoa Jurídica, devi-
damente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 10.300.750/0001-32, com proposta
no valor global de: R$ 71.880,00 (Setenta e Um Mil e Oitocentos e Oitenta
Reais ) e PAZETTO & SILVA LTDA , pessoa Jurídica, devidamente inscri-
ta no CPF/CNPJ sob nº 09.431.810/0001-77, com proposta no valor global
de: 309.960,00 (Trezentos e Nove Mil e Novecentos e Sessenta Reais )

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 05 de agosto de 2020

ALESSANDRO SANTANA DE SOUZA

Pregoeiro
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