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REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE,
PALÁCIO ALENCASTRO em Cuiabá-MT, 17 de Maio de 2013.

PASCOAL SANTULLO NETO
Secretário Municipal de Gestão

PORTARIA SMGE Nº 621/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO no uso de suas atribuições legais
R E S O L V E:

CONCEDER Licença  Prêmio as  Servidoras  abaixo  relacionadas,  lotadas  na  Secretaria  Municipal  de 
Educação,  de  acordo com os artigos 57 e  58 da  Lei  nº  4.594/2004 (Lei  Orgânica  dos Profissionais  da  
Secretaria de Educação de Cuiabá);

Processo  nº  00002.025085/2013-41  –  HELOISA  REGINA  MONTEIRO  DA  SILVA,  Professora 
Especialista, matrícula nº 2556388, 03 (três) meses, referente ao quinquênio 2003/2008, conforme Despacho 
nº 2720/SME/PGM;

Processo  nº 00002.025084/2013-05  –  HELOISA  REGINA  MONTEIRO  DA  SILVA,  Professora 
Especialista , matrícula nº 2556388, 03 (três) meses, referente ao quinquênio 2008/2013, conforme Despacho 
nº 2721/SME/PGM;

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.
PALÁCIO ALENCASTRO em Cuiabá-MT, 18 de Junho de 2013.

PASCOAL SANTULLO NETO
Secretário Municipal de Gestão

PORTARIA SMOP N.º 01 DE 01 DE AGOSTO DE 2013

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar nº225 de 2010.

CONSIDERANDO a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e a Instrução Normativa SCI n.º 001/2010 –  
Normas das Normas;
CONSIDERANDO a  necessidade  de  regulamentar  os  procedimentos  de  licenciamento,  contratação,  
execução, fiscalização, controle e recebimento de obras e serviços de engenharia.
RESOLVE:
Art.  1º Aprovar  a  Instrução  Normativa  SOP n.º  001  instrumento  que  regulamenta  as  atividades  e  os 
procedimentos  de  licenciamento,  contratação,  execução,  fiscalização,  controle  e  recebimento  de  obras  e  
serviços de engenharia, estabelecendo rotinas no âmbito do Município de Cuiabá.
Art. 2º Todos os servidores públicos do Município de Cuiabá, no âmbito do Poder Executivo Municipal, seja  
da Administração Direta ou Indireta, observarão as rotinas estabelecidas nas Instruções Normativas SOP nº  
001.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE.
Cuiabá – MT, em 01 de Agosto de 2013.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

INSTRUÇÃO NORMATIVA SOP Nº 001/2011

“DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO, CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA”

VERSÃO : 00
DATA: __/__/____.
ATO APROVAÇÃO:
UNIDADE RESPONSÁVEL: SMOP- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art.  1o.  A presente  instrução  normativa  dispõe  sobre  o  procedimento  de  licenciamento,  contratação,  
execução, fiscalização, controle e recebimento de obras e serviços de engenharia, estabelecendo rotinas no  
âmbito do Município de Cuiabá.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2o. Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Cuiabá, seja da 
Administração Direta e/ou Indireta.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS
Art.3o. Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
I.  Fiscalização: atividade  exercida  de  modo sistemático pelo contratante  e  seus  prepostos,  objetivando a  
verificação  do  cumprimento  das  disposições  contratuais,  técnicas  e  administrativas,  em  todos  os  seus  
aspectos.

CAPÍTULO IV
DA BASE LEGAL
Art. 4o. O fundamento jurídico encontra-se respaldado na Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes ao  
tema.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 5 Do Chefe do Poder Executivo e Diretor da Autarquia:
I. Verificar se a despesa tem adequação na LOA, e compatibilidade com o PPA e com a LDO;
II. Expedir declaração de que o aumento de despesa - em caso de criação, expansão ou aperfeiçoamento de 
ação  governamental  –  tem  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  lei  orçamentária  anual  e  
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
III. Designar formalmente servidor responsável pelo gerenciamento, fiscalização, acompanhamento e controle 
dos contratos relativos a obras e serviços de engenharia, devendo ser habilitado pelo Conselho Regional de  
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;
IV.  Deliberar  quanto à  homologação e  adjudicação do objeto da  licitação,  ou quanto à  sua  dispensa  ou  
inexigibilidade;
V. Celebrar os contratos administrativos para a realização das obras e serviços no caso de execução indireta,  
ou fornecimento de materiais no caso de execução direta;
VI. Designar comissão constituída por 3 (três) profissionais da prefeitura para recebimento definitivo da obra;

Art. 6º Do Secretário da Pasta
I- Solicitar ao Setor de Planejamento que elabore a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa, 
no caso que requerer, disponibilizando as informações necessárias;
Art. 7º Da Unidade Requerente da Obra
I- Expedir documento, endereçado ao Secretário da Pasta, solicitando a obra e apresentando suas necessidades  
devidamente justificadas;
II- Realizar estudo de viabilidade técnica, econômica em caso de não haver compatibilidade com o PPA e a  
LDO;
Art. 8º Do Projetista/Ornamentista
I- Elaborar os levantamentos, projetos, cálculos, orçamentos detalhados e especificações técnicas necessárias 
a realização de obras e serviços de engenharia;
II- Elaborar Planilha do Orçamento Básico e do Orçamento Final;
Art. 9º Do Setor de Engenharia
I- Encaminhar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA, da execução  do projeto; o Alvará 
de Construção; e a Matrícula da Obra ou serviço junto ao INSS, ao Departamento de Compras e Licitações,  
para que possa ser montado o processo da obra;
II- Dispor de servidor responsável pela guarda e arquivamento dos documentos referentes à obra;
III- Ao final da obra, encaminhar ao Departamento de Compras e Licitações, a Certidão de Conclusão de  
Obra - Alvará e Habite-se, e o Termo de Recebimento Provisório da Obra/Serviço, assinado fiscal da obra;
Art. 10º Do Departamento de Compras e Licitações
I- Elaborar instrumento convocatório (edital), na forma do art. 40 da Lei 8.666/93.
II- Receber do Setor de Engenharia a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA, da execução 
do projeto e iniciar a montagem do processo da obra licitada.
III- Informar o responsável pela coordenação das atividades relacionadas ao Sistema GEOOBRAS - TCE/MT 
assuntos relativos a convites, ou editais; contratos e suas alterações;
IV- Depois de homologada, receber do setor de engenharia o Alvará de Construção e a Matrícula da Obra ou  
serviço junto ao INSS;
V- Encaminhar caução ao Departamento de Contabilidade;
VI- Ao final da Obra, receber do Setor de Engenharia a Certidão de Conclusão de Obra Alvará e Habite-se, se  
houver;
VII- Termo de Recebimento Provisório da Obra/Serviço, assinado pelos fiscal da obra;
VIII- Receber da contratada, quando execução indireta, nota fiscal e medição devidamente assinada pelo  
engenheiro e atestada pelo  servidor designado para tal função, ou pelo Secretário da Pasta, encaminhando ao 
Departamento de Contabilidade, os seguintes documentos, conforme o caso:
a) Em todas as medições:
• Nota Fiscal;
• Boletim de Medição;
• Declaração de Cadastramento no Sistema GEO-OBRAS;
• Prova de Recolhimento junto ao FGTS;
• Certidão Negativa do INSS – CND;
• Certidão Negativa do FGTS – CRF;
b) Somente na Primeira Medição:
• ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA, da execução do projeto;
• Alvará de Construção;
• Matrícula da Obra ou serviço junto ao INSS (CEI – Cadastro Específico do INSS)
c) Somente na última medição:
• Certidão de Conclusão de Obra: Alvará e Habite-se, se houver;
• Certidão Negativa da Obra – (CEI);
• Termo de Recebimento Provisório da Obra/Serviço, assinado pelos engenheiros da Administração na última  
medição;
Art. 11ºDo Fiscal de Obras
I- Receber designação para fiscalização da obra, através de ato formal;
II- Obter cópia da documentação exigida para cada tipo de obra;
III- Emitir ART de fiscalização;
IV- Fiscalizar exigindo o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, segundo procedimentos 
definidos no Edital e no Contrato, e o estabelecido na legislação em vigor;
V-  Comunicar  ao  responsável  pela  coordenação  das  atividades  relacionadas  ao  Sistema  GEO-OBRAS - 
TCE/MT, assuntos relativos à situação das obras e serviços de engenharia - inícios, medições, paralisações,  
reinícios e recebimentos.
VI- Certificar-se da disponibilidade de documentos e itens obrigatórios no canteiro de obras, tais como: placa  
de obra, licenças e alvarás, conjunto completo de plantas, memoriais, especificações, detalhes da construção, 
diário de obra e ART´s;
VII- Certificar-se da existência de Diário de Obra e acompanhá-lo periodicamente;
VIII- Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato (execução 
indireta), ou com a execução da obra, (execução direta), determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados;
IX- Solicitar e acompanhar a realização dos ensaios geotécnicos e de  qualidade, quando necessário;
X- Acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte, verificando e aprovando os relatórios 
periódicos de execução dos serviços e obras;
XI-  Solicitar  decisões  e  providências  a  seus  superiores  em  tempo  hábil  para  a  adoção  das  medidas  
convenientes;
XII-  Promover  a  medição  de  obras  ou  de  serviços  de  engenharia  quando  motivada  por  solicitação  da  
contratada, assinando os laudos de medições;
XIII- Lavrar o Termo de Recebimento Provisório.
XIV- Observar, no recebimento de obras, a legislação municipal no que se refere à obtenção do habite-se e 
das ligações definitivas de água, luz, esgoto, gás, telefone etc, quando pertinentes;
XV- Opinar sobre aditamentos contratuais;
XVI- Verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas que por ali transitam, 
de acordo com a norma própria de cada obra (ABNT), sugerindo as correções necessárias,  nos casos de  
execução direta;
XVII- Acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar ao seu superior imediato e à contratada, as 
diferenças, se observadas, no andamento das obras;

Publicação   Oficial   do   Tribunal   de   Contas   de  Mato   Grosso    –    Lei   Complementar   475   de   27   de   Setembro   de   2012
Coordenação:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7602  - e-mail: doe@tce.mt.gov.br

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT – CEP 78049-915



Diário Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 2  Nº 192  Cuiabá sexta-feira, 9 de agosto de 2013 – Página 22

XVIII- Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade  
com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
XIX- Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados 
ou inaplicáveis aos serviços e obras;
XX- Verificar e aprovar os desenhos de como construído (“as built”) elaborados pela Contratada, registrando 
todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras  
efetivamente executados;
XXI- Auxiliar no arquivamento da documentação da obra, para que a Pasta de Obra tenha,dentre outros, os 
seguintes documentos, em originais ou cópias,  bem como, poderão ser utilizados, como auxílio, sistemas  
informatizados:
a) EIA/RIMA, quando for o caso;
b) Licenças ambientais, quando for o caso;
c) Licenças para Construir, incluindo o Alvará Municipal;
d) Orçamento básico;
e) Atos de anulação (cancelamento) da licitação, quando for o caso;
f) Projetos, especificações, memoriais descritivos, e ensaios geotécnicos, com as respectivas alterações, se for  
o caso;
g) Cronogramas;
h) Contrato ou instrumento equivalente (em alguns casos a Nota Empenho);
i) Ordem de Serviço;
j) Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (projeto, execução, fiscalização, etc.);
k) Aditivos contratuais, com justificativas e, quando for o caso, Atas e Decisões da Administração;
l) Orçamento do aditamento se houver;
m) Atos referentes à rescisão ou sustação contratual, quando for o caso;
n) Medições e laudos de execução física;
o) Registros e comunicações entre a fiscalização e a contratada;
p)  Comunicações  da  fiscalização  ao  superior  imediato  da  ocorrência  de  circunstâncias  que  sujeitam  a  
contratada a multa ou, mesmo a rescisão contratual;
q) Ordem de paralisação se houver;
r) Ordem de reinício;
s) Registros fotográficos se for o caso;
t) Termo de Recebimento Provisório;
u) Termo de Recebimento Definitivo;
v) Habite-se, quando for o caso;
w) “As Built” – Como Construído (projeto completo revisado), quando for o caso.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS
Seção I
Das Obras Públicas

Art. 12º Todas as obras públicas deverão estar previstas nos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e  
LOA), no grupo Despesas de Capital, conforme dispõe a Lei Federal N.º 4.320/1964 e Lei Complementar 
Federal N.º 101/2000.
Art. 13º O processo de contratação de obras públicas deverá obedecer às exigências dispostas na Lei Federal  
N.º 8.666/1993 e suas alterações.
Art.  14º Para  a  abertura  do  processo  licitatório  de  obras  públicas  deverá  ser  instruído  com a  seguinte 
documentação prevista na lei pertinente:
I. Projeto Básico e projeto Executivo devidamente aprovado pela autoridade competente;
II. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da elaboração do projeto;
III. Planilha de cronograma físico-financeiro da obra;
IV. Especificações técnicas e memorial descritivo da obra;
V. Relatório de impacto ambiental e licenças ambientais, quando for o caso;
VI. Certidão atualizada do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis, quando for o caso.

Seção II
Do Projeto Básico

Art. 15º O projeto básico deverá apresentar o estudo de viabilidade, estudos geotécnicos e ambientais, plantas 
e especificações técnicas, orçamento detalhado do custo global da obra, quando for o caso.
Art. 16º O projeto básico deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do (s) responsável (is)  
pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal N.º 6.496/1977.
Art. 17º O projeto básico deverá ser aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto no inciso I, § 
2º, artigo 7º da Lei Federal N.º 8.666/1993.
Art. 18º Deverá ser considerado no projeto básico principalmente os seguintes requisitos, conforme dispõe o 
artigo  12,  da  Lei  Federal  N.º  8.666/1993:  segurança,  funcionalidade  e  adequação  ao  interesse  público,  
economia  na  execução,  conservação  e  operação,  possibilidade  de  emprego  de  mão  de  obra,  materiais, 
tecnologia e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação, impacto ambiental.

Seção III
Do Projeto Executivo
Art. 19º O projeto executivo deverá ser apresentado coerentemente com o projeto básico, de um modo que  
seja respeitado o vínculo do objeto com o processo licitatório.
Art.  20º Qualquer  alteração  efetuada  no  projeto  executivo  em  relação  ao  projeto  básico  deverá  estar  
tecnicamente justificada e aprovada pela autoridade competente.
Art. 21º O projeto executivo deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do (s) responsável (is)  
pela sua elaboração, conforme dispõem os artigos 1º e 2º, da Lei federal N.º 6.496/1977.
Art.  22º O projeto executivo deverá  ser  elaborado contendo todos  os elementos necessários à completa 
execução da obra, conforme disposto no inciso X, art. 6º da Lei Federal N.º 8.666/1993.

Seção IV
Da Execução da Obra
Art.  23º A execução  da  obra/contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  representante   da 
Comissão Fiscalizadora de Execução de Contratos, devidamente nomeada pelo Prefeito Municipal.
Art. 24º A execução da obra deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do (s) responsável (is)  
pela sua execução, conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal N.º 6.496/1977.
Art. 25º Para início da obra deverá o contratado apresentar a matrícula do Cadastro Específico do INSS - CEI 
da obra.
Art.  26º A obra  deverá  ser  executada  fielmente  pelas partes,  de  acordo com as cláusulas  avençadas no  
contrato, conforme dispõe o artigo 66 da Lei Federal N.º 8.666/1993.
Art. 27º Os materiais aplicados e os serviços executados na obra deverão ser inspecionados pela fiscalização, 
com objetivo do atendimento às especificações,  conforme dispõem os incisos I  e  II  do artigo 78 da Lei  
Federal N.º 8.666/1993.
Art. 28º Toda obra deverá ter planilha de diário da obra para a fiscalização, acompanhamento da execução e 
realização das anotações pertinentes a fiscalização e/ou qualquer outro fato superveniente que vier a ocorrer.
Art. 29º O contratado deverá manter engenheiro civil residente, para acompanhar a execução da obra.

Seção V
Do Licenciamento de Obras Públicas

Art.  30º A Diretoria  de  Planejamento  e  Projetos  da  Secretaria  Municipal  de  Obras  Públicas  elabora  os 
Projetos de Pavimentação e Drenagem de Aguas Pluviais classificadas como alto impacto ambiental, sendo  
necessario o Licenciamento Ambiental junto a SEMA.
Art.  31º A Diretoria solicita a publicação do pedido da Licença Ambiental  em jornal periodico local  ou 
regional e no Diario Oficial do Estado, por ser um documento necessário para a Licença Ambiental.
Art. 32º A Diretoria de Planejamento e Projetos da Secretaria Municipal de Obras Públicas elabora o Plano de  
de Controle Ambiental (PCA) das obras de Pavimentação e Drenagem, os Projetos deverão estar devidamente  
assinados e com as ARTs dos profissionais responsáveis anexos.
Art. 33º A Diretoria de Planejamento e Projetos da Secretaria Municipal de Obras Públicas faz a juntada da  
documentação exigida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) para o Licenciamento Ambiental,  
conforme Roteiro Orientativo SEMA.SUIMIS.0059-3 e SEMA.SUIMIS.0060-3.
Art.  34º O  processo  para  o  Licenciamento  Ambiental  é  protocolado  na  SEMA.  O  processo  pode  ser 
consultado para verificar possiveis pendencias.
Art. 35º A SEMA após analisar o processo emite a Licença para a Solicitante, caso não conceda a Licença  
Ambiental  a SEMA emite  Parecer Tecnico apontando as pendencias constatadas no processo,  a  solitante  
poderá realizar as correções necessarias e juntar ao processo para nova analise e parecer.

Seção VI
Da Fiscalização de Obras Públicas
Art. 36º O Secretário designa um fiscal para o acompanhamento da execução da obra ou serviço.
Art. 37º O Diretor Responsável pelo acompanhamento da Obra ou Serviço: entrega pasta contendo: cópia do 
contrato, planilha de acompanhamento da obra, memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, ordem de  
serviço, empenho e ART de execução da empresa executora.
Art. 38º . Compete ao Fiscal da Obra e/ou Serviços a manutenção de Livro de Ocorrências (ou Diário de 
Obra)  por  ser  uma  importante  fonte  de  consulta,  quando  se  necessitar  de  analise  do  desempenho  da  
fiscalização da obra naquilo que se refere às questões técnicas.
Parágrafo 1º: O Fiscal providencia a ART de Fiscalização.
Art.  39º fiscal  recebe  a  O.S.  e  desloca-se  à  obra  para  verificar  se  os  serviços  estão  sendo  executados  
conforme as exigências contratuais, normas e especificações aplicadas. Preenche o Diário de Obras e verifica  
os cronogramas e, a qualidade dos serviços executados de acordo com as normas técnicas;
Parágrafo Único: Se não estiver adequada a condução dos serviços/obras, emitirá Notificação solicitando à  
contratada que faça as correções necessárias para sanar o problema;
Art.  40º A contratada  recebe  a  Notificação  de  irregularidades  detectadas  e  solicitação  das  correções 
necessárias:
I- Verifica quais os apontamentos que os fiscais fizeram sobre a obra/serviços;
II-  Se  a empresa discordar  dos apontamentos encaminha Ofício ao Diretor  responsável justificando e ou  
esclarecendo os apontamentos feitos pelo fiscal.
III- O Diretor responsável analisará as justificativas apresentadas pela Contratada e o relatório realizado pelo  
fiscal (caso seja necessário, vai in loco verificar a obra) e, emitirá Relatório Técnico acatando ou não as  
justificativas apresentadas pela empresa, e envia uma copia à contratada e outra ao Secretário.
IV-  Caso  a  contratada  não  concorde  com  o  parecer  do  Diretor  responsável,  ela  poderá  requerer  a  
reconsideração que será apreciada pelo Secretário, que poderá:
a) acatar a defesa, mediante relatório técnico justificado; ou,
b) diante da gravidade dos apontamentos, requerer a Advertência à Empresa, Aplicação de Multas, e Rescisão 
Contratual junto a DCL e outras previsões legais cabíveis.
V- Se a empresa  acatar  o relatório com as justificativas e  seus apontamentos,  procederá a  execução das 
correções levantadas;
Art. 41º . O fiscal executará as medições mensais e encaminhará ao Diretor responsável pela execução, que  
fará a avaliação e submeterá a apreciação do Secretário – medição que será assinada pelo Fiscal, Diretor e  
Secretário;
Art. 42º Elaborada a medição mensal, o diretor entregará uma via ao fiscal, uma ao C.A.F., e outra para a  
contratada;
Art. 43º A contratada emitirá a nota fiscal relativa à medição mensal, as certidões de Regularidade Fiscal e 
encaminha ao C.A.F.
Art. 44º O C.A.F. recebendo a nota fiscal e as certidões de Regularidade Fiscal e condições de habilitação,  
realizará os procedimentos para efetuar os pagamentos (confere se a NF está assinada, a medição, o contrato,  
o empenho, verifica se consta no processo a ART do Fiscal e da empresa executora, confere se na medição  
consta o relatório fotográfico), repetindo essa operação até o término da obra;
Parágrafo Único: Posterior, atendidas as normas procede-se a liquidação;
Art. 45º O CAF procederá a liberação da Programação de Desembolso – PD, no sistema SIPLAG;
Art. 46º. A NL é enviada a Secretaria de Planejamento e Finanças, como órgão responsável por efetuar a 
ordem bancaria;
Art. 47º. Com esses procedimentos a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças faz o pagamento ou 
quitação daquela medição da obra/serviço.
Art. 48º. O processo de pagamento é enviado ao setor responsável pelo lançamento dos documentos no Geo-
Obras;
Art.  49º. Ao  termino do Contrato serão adotados procedimentos para  recebimento provisório e posterior 
recebimento definitivo, o diretor responsável distribuirá as vias;
Art.  50º. Termo  de  Recebimento  Provisório  deverá  ser  assinado  pelo  Fiscal  da  Obra,  pelo  Diretor 
Responsável e pelo Secretário da pasta.
Parágrafo 1º. Se em  90 (noventa) dias após o recebimento provisório não houver problemas com a obra 
executada, faz-se o recebimento definitivo (assinada pelo o fiscal, pelo Diretor responsável e pelo Secretário),  
e finalizando o processo de fiscalização com o recebimento definitivo da obra.
Parágrafo  2º. O  recebimento  provisório  e  o  definitivo,  não  eximem  o  responsável  pela  execução  da  
Obra/Serviços, dos prazos de Garantia legal estabelecidos no art. 618 Código Civil, e Manual de Obras do  
CREA.
Art. 51º O CAF procede o arquivamento do processo.

Seção VII
Das Medições e Pagamentos
Art. 52º A fiscalização deverá proceder à rigorosa medição das etapas já concluídas, para a liberação de  
pagamento de parcelas da obra, conforme dispuser o contrato.
Art.  53º Para  o  pagamento  das  medições  da  obra,  deverá  ser  exigida  pelo  CAF  a  comprovação  do 
recolhimento do INSS e FGTS dos funcionários da obra e cópia da GFIP.
Art. 54º A fiscalização da obra deverá ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do (s) responsável  
(is) pela sua fiscalização conforme dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal N.º 6.496/1977.
Art. 55º As medições acumuladas deverão ser compatíveis com o Projeto Básico e a planilha do cronograma  
físico-financeiro da obra.
Art. 56º As medições deverão ser solicitadas pela contratada, de acordo com o previsto no contrato.
Art. 57º Em todos os pagamentos realizados deverá haver conformidade com o previsto no Projeto Básico, na  
planilha de cronograma físico-financeiro da obra e com os serviços realizados.
Art. 58º O representante da administração, responsável pela fiscalização da obra, deverá manter anotação em  
registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for  
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, conforme dispõe o § 1º, art. 67, da Lei Federal  
nº. 8.666/1993.
Art.  59º O  representante  da  administração,  responsável  pela  fiscalização  da  obra,  deverá  encaminhar 
relatórios à autoridade competente, comunicando ocorrências que venham a ensejar sanções ao contratado e  
alteração de projeto, custo ou prazo da obra, conforme dispõe o § 2º, art. 67, da Lei Federal nº. 8.666/1993.
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Art. 60º A Secretaria Municipal de Obras através da Unidade de Engenharia deverá manter arquivo com a  
documentação da execução do contrato e os previstos no artigo 7º desta Instrução Normativa.

Seção VIII
Do Recebimento Provisório e Definitivo da Obra

Art. 61º O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu acompanhamento e  
fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório (Anexo I), assinado pelas partes em até 15 (quinze)  
dias  da  comunicação  escrita  do  contratado,  conforme  alínea  “a”,  inciso  I,  art.  73,  da  Lei  Federal  nº.  
8.666/1993.
Art. 62º O recebimento definitivo, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante  
Termo de Recebimento Definitivo (Anexo II), assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69, da  
Lei Federal N.º 8.666/1993.
Art. 63º O prazo máximo de assinatura entre o Termo de Recebimento Provisório (Anexo I) e o Termo de 
Recebimento Definitivo (Anexo II) deverá ser em até 90 (noventa) dias.
Art. 64º Todas as medições, Termo de Recebimento Provisório (Anexo I) e Termo de Recebimento Definitivo 
(Anexo II) das obras, deverão ser arquivados na Unidade de Engenharia, bem como os respectivos contratos e 
aditivos,  inclusive de seus arquivos digitais  que deverão ser encaminhados para inserção no sistema Geo 
Obras.

Seção IX
Das Informações a Contabilidade e Patrimônio
Art. 65º As informações de conclusão de obras deverão ser encaminhadas obrigatoriamente pela Secretaria de  
Obras e Serviços Urbanos, através da Unidade de Engenharia à Contabilidade, para proceder os registros 
contábeis de incorporação das obras na Contabilidade com cópia ao Patrimônio.
Art.  66º Quando se  tratar  de  obras que  não são incorporáveis a Contabilidade  não fará  os registros de  
incorporação.
Art. 67º A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, através da Unidade de Engenharia deverá encaminhar ao 
Patrimônio para fins registro e tombamento das obras concluídas a Certidão de Construção e Carta de Habite-
se, acompanhada da Certidão Negativa de Débitos do INSS - CND da obra.
Art. 68º A Licença de Construção e o Habite-se será somente para os casos construção de prédios (paço  
administrativo, posto de saúde, hospital, escola, creches, etc.).

CAPÍTULO VII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art.  69º Esta  Instrução  Normativa  deverá  ser  atualizada  sempre  que  fatores  organizacionais,  legais  ou  
técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual de Elaboração das 
Normas (Instrução Normativa SCI Nº 001/2010), bem como de manter o processo de melhoria contínua. O 
registro das revisões deverá ser lançado no formulário constante do Anexo I deste documento.
Art. 70º Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CAPÍTULO VIII
DA APROVAÇÃO
Art. 71º E por estar de acordo, firmo a presente instrução normativa em 03 três vias de igual teor e forma,  
para todos os efeitos legais.

Cuiabá-MT, 15 de Julho de 2013 .

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 
O Prefeito Municipal de Curvelândia-MT, no uso das atribuições e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei  
10.520/2001 e art. 43, VI, da Lei 8.666/93, e conforme consta no Processo a manifestação do Pregoeiro e de 
acordo com o Parecer do Assessor Jurídico desta Prefeitura, Resolve, ADJUDICAR os itens: 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 58, 
61,  62,  64,  66,  67,  68 e 69,  perfazendo o valor  total  de  R$ 241.733,96 (duzentos e  quarenta  e  um mil 
setecentos  e  trinta  e  três  reais  e  noventa  e  seis  centavos)  à  empresa  J.  GERTRUDES  F.-ME  -  CNPJ: 
01.909.704/0001-44, e os itens: 01, 02, 03, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 47, 50,  
53, 54, 56, 57, 59, 60, 63 e 65, perfazendo o valor total de R$ 212.440,62 (duzentos e doze mil quatrocentos e 
quarenta  reais  e sessenta  e  dois centavos)  à  empresa  VIEGAS DE SOUZA E CIA LTDA-EPP -  CNPJ: 
09.421.056/0001-94 e  HOMOLOGAR o presente processo licitatório na modalidade Pregão nº 001/2013, 
tipo menor preço por item, cujo objeto é  Registro de Preços para futura e eventual  Aquisição de Gêneros 
Alimentícios  para  serem utilizados  no preparo da  Merenda Escolar  para  os  alunos das Escolas  da  Rede  
Pública Municipal de Ensino, conforme programa nacional de alimentação escolar e para o programa mais 
educação, através da Secretaria Municipal de Educação deste Município.

À Comissão Permanente de Licitação para convocação das empresas vencedoras do certame para contratação.

Curvelândia-MT, 09 de agosto de 2013.

ELI SANCHEZ ROMÃO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

ATO

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2013/PMN

A Prefeitura Municipal de Nortelândia, Estado de Mato Grosso, torna público  
para  conhecimento  de  todos  que  no  dia  12  de  Agosto  de  2013,  a partir  das  08:00  horas na  Câmara 
Municipal, haverá Audiência Pública para tratar do PPA – Plano Plurianual, referente aos Exercícios de 2014  

à  2017  e  conta  com a  presença  de  toda  a  população  neste  relevante  processo  de  desenvolvimento  do  
Município.

Este Edital será publicado e fixado nos lugares de maior acesso público para o  
conhecimento de todos os contribuintes.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  NORTELÂNDIA,  ESTADO  DE  MATO 
GROSSO, EM 05 DE AGOSTO DE 2013.

NEURILAN FRAGA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA
Secretário de Administração, Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2013
A Comissão Permanente  de  Licitação da  Prefeitura  Municipal  de  Paranaíta  –  MT, torna  público que  na 
Tomada de Preços 002/2013 realizada dia 08/08/2013 as 09h00min foi declarada fracassada.
Paranaíta/MT, 08 de Agosto de 2013.
Luciane Raquel Brauwers
Presidente da CPL
Publique – se.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 010/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 079/2013
PREGÃO PRESENCIAL: N° 061/2013 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial.
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, doravante denominada PREFEITURA, 
neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. Antônio Domingo Rufatto, RESOLVE registrar os 
preços  da  empresa  ORIUM  TURISMO  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  nº.  03.898.324/0001-87,  com  sede  na 
Avenida Julis Rimet, s/ nº., Guiche 22/23, Terminal Rodoviário, Bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá/MT,  
nas quantidades estimadas na Seção 4.1 desta Ata de Registro de Preços.
DO OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de passagens terrestres intermunicipais para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíta/MT.
DOS CONTRATADOS/DOS ITENS/DOS VALORES 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito  
legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.  
Paranaíta - MT, 07 de Agosto de 2013.
DOS CONTRATADOS/ ITENS/VALOR

ORIUM TURISMO LTDA

ITEM/VALOR TOTAL

01 R$ 5.920,00 02 R$6.240,00

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito  
legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.  
Paranaíta - MT, 07 de Agosto de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 152/2013
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT.
CONTRATADA: MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  REALIZAR  REVISÃO 
OBRIGATÓRIA DE 40.000 KM DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER OBI – 8719.
VALOR: R$ 4.463,95 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E 
CINCO CENTAVOS)
VIGENCIA: 10/07/2013 A 31/12/2013

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 012/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 077/2013
PREGÃO PRESENCIAL: N° 059/2013 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial.
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, doravante denominada PREFEITURA, 
neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. Antônio Domingo Rufatto, RESOLVE por motivo de 
desistência,  REVOGAR parcialmente  a  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.  012/2013  publicado aos 
09/08/2013  passando  o  REGISTRO  DE  PREÇOS  para  as  empresas  DISTRIBUIDORA  DE 
MEDICAMENTOS BEVILAQUA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 06.894.854/0001-45,  L P COMERCIO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº. 10.382.896/0001-29, ALL MEDICA DIST.  
DE  MATERIAIS  HOSPITALARES  LTDA  –  ME,  inscrita  no  CNPJ  nº.07.095.969/0001-32,  DIHOL 
DISTRIBUIDORA  HOSPITALAR  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  nº.  26.792.580/0001-90,  nas  quantidades  
estimadas na Seção 4.1 desta Ata de Registro de Preços.
DO OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para atender as necessidades do 
Hospital  Municipal  e  Unidades  da  Atenção  Básica  de  Saúde  do  Município  de  Paranaíta/MT,  conforme  
especificações e condições constantes nesta Ata de Registro de preços.
DOS CONTRATADOS/DOS ITENS/DOS VALORES 

ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME

ITEM/VALOR TOTAL

02 R$ 120,00 40 R$ 75,00 50 R$ 45,00 64 R$ 519,40 138 R$ 705,00 155 R$ 1.520,00

03 R$ 120,00 49 R$ 45,00 60 R$ 2.212,60 65 R$ 570,00 149 R$ 2.280,00 163 R$ 970,00

195 R$ 25,32

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

ITEM/VALOR TOTAL

62 R$ 600,00 135 R$ 837,00 153 R$ 200,00 182 R$ 500,00 204 R$ 1.324,50

115 R$ 335,00 152 R$ 100,00 173 R$ 165,00

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILAQUA LTDA
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