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CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA
CNPJ/MF nº. 03.244.374/0003-02

TESTEMUNHAS:

01)_____________________________
     RG Nº 
     CPF Nº
02)_____________________________
     RG Nº 
     CPF Nº

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 080 /2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PG929418-5/2013

Órgão: Secretaria Municipal de Transito e Transporte Urbano - SMTU
Objeto:  Registro de preços para futura e eventual  Contratação de Empresa Especializada 
para  execução  de  25  (vinte  e  cinco)  apresentações  de  peças  de  Teatro,  a  serem 
apresentadas  nas  escolas  públicas  municipais  e  praças  com  o  tema  “Educação  no 
Transito”, utilizando tecnicas de CLOWN, para atendimento das necessidades da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, conforme especificações, detalhamento e condições 
prevista no edital e seus anexos. 

Data/Horário: 2911/2013 ás 14h00 (quatorze horas) – Fuso Horário da Capital.
Pregoeiro : VALDIR PEREIRA SILVA
Informações/Contato: Diretoria de Compra e Licitações /Secretaria Municipal de Planejamento e  
Finanças – DCL/SMPF - E-mail: licitação@cuiaba.mt.gov.br - Atendimento: 14:00 às 18:00 h.
Retirada Edital: www.cuiaba.mt.gov.br – Ano: 2013 – Órgão: SMTU

Cuiabá, 18 de Novembro de 2013.

VALDIR PEREIRA SILVA
PREGOEIRO

Visto:

José Dias de Oliveira
Diretor Compra e Licitações

FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças – SMPF

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRA E LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 066/2013
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PG931870-5/2013)

Homologamos e Adjudicamos a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 066/2013,  cujo 
objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
no fornecimento de Combustíveis (etanol, gasolina comum, óleo diesel S10 e óleo diesel 
comum),  incluindo  a  troca  e  o  fornecimento  de  óleo  lubrificante,  óleo  para  direção 
hidráulica, óleo de transmissão, óleo de diferencial, fluido de freio, filtro de ar, filtro de óleo, 
óleo  para  pistão  hidráulico,  óleo  02  (Dois)  tempos  e  graxa,  para  abastecimento  e 
manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme condições e 
especificações constantes no edital e seus anexos. Foram declaradas vencedoras as empresas 
abaixo:
LOTE 01 – VENCEDOR – CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

ITEM ESPECIFICAÇÃO
QUANT. 
LITROS 
(ANUAL)

% DESCONTO
PREÇO POR LITRO 
COM  DESCONTO 
(R$)

PREÇO 
TOTAL (R$)

01 ETANOL 740.736,00 7,30 % R$ 1,83 1.352.724,68

02 GASOLINA COMUM 70.812,00 7,30 % R$ 2,75 197.958,89

03 ÓLEO DIESEL 1.854.372,00 7,30 % R$ 2,39 4.435.027,34

04 ÓLEO DIESEL S-10 505.512,00 7,30 % R$ 2,48 1.255.873.79

TOTAL   7.238.584,70

LOTE 02 – FRACASSADO 
Cuiabá/MT, 18 de Novembro de 2013 

FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças – SMPF

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRA E LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 066/2013
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PG931870-5/2013)

O  Município  de  Cuiabá,  através  do  Pregoeiro  Oficial  torna  público  para  conhecimentos  dos 
interessados, que na PREGÃO PRESENCIAL nº. 066/2013, cujo objeto é o Registro de Preços 
para  futura  e  eventual  contratação  de  empresa  especializada  no  fornecimento  de 
Combustíveis (etanol, gasolina comum, óleo diesel S10 e óleo diesel comum), incluindo a  
troca  e  o  fornecimento  de  óleo  lubrificante,  óleo  para  direção  hidráulica,  óleo  de  
transmissão, óleo de diferencial, fluido de freio, filtro de ar, filtro de óleo, óleo para pistão 
hidráulico, óleo 02 (Dois) tempos e graxa, para abastecimento e manutenção da frota de 
veículos da Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme condições e especificações constantes no 
edital e seus anexos. Foram declaradas vencedoras as empresas abaixo:

LOTE 01 – VENCEDOR – CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

ITEM ESPECIFICAÇÃO
QUANT. 
LITROS 
(ANUAL)

% DESCONTO
PREÇO POR LITRO 
COM  DESCONTO 
(R$)

PREÇO 
TOTAL (R$)

01 ETANOL 740.736,00 7,30 % R$ 1,83 1.352.724,68

02 GASOLINA COMUM 70.812,00 7,30 % R$ 2,75 197.958,89

03 ÓLEO DIESEL 1.854.372,00 7,30 % R$ 2,39 4.435.027,34

04 ÓLEO DIESEL S-10 505.512,00 7,30 % R$ 2,48 1.255.873.79

TOTAL   7.238.584,70

LOTE 02 – FRACASSADO 
Cuiabá/MT, 18 de Novembro de 2013

A partir desta publicidade os autos estão com vistas franqueadas aos interessados.

Valdir Pereira Silva
Pregoeiro
V I S T O: 
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
Diretor de Compra Licitações

INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU Nº. 001/2013

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na tramitação de processos administrativos e 
judiciais no âmbito da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá-MT.

VERSÃO: 01
DATA:
ATO APROVAÇÃO: 
UNIDADE RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º A presente instrução normativa visa disciplinar os procedimentos relacionados ao trâmite 
dos processos judiciais e administrativos no âmbito da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá,  
inclusive dos que tratam da análise de projetos de leis, de minutas de propostas de lei, decretos, 
portarias e instruções normativas.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º Os procedimentos constantes desta normativa abrangem a Procuradoria Especializada de  
Assuntos  Administrativos e Legislativos – PAAL; a Procuradoria  Especializada Judicial  –  PJ;  a  
Procuradoria  Especializada de Contratos  e Patrimônio– PCP; a Procuradoria  Especializada de 
Assuntos Fundiários, Ambientais e Urbanísticos – PAFAU; e a Procuradoria Especializada Fiscal.

CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL
Art. 3º A presente Instrução Normativa é alicerçada juridicamente nos seguintes diplomas legais, 
dentre outros:
I – Lei Orgânica Municipal;
II – Lei Complementar nº 208, de 16 de junho de 2010;
III – Lei Complementar nº 225, de 29 de dezembro de 2010;
IV – Instrução Normativa nº 001/2010 (Normas das Normas), de 28 de abril de 2010, aprovada pelo 
Decreto Municipal nº 4.905/2010, publicada na Gazeta Municipal nº 1002, de 30 de abril de 2010.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS DAS PROCURADORIAS ESPECIALIZADAS
Art. 4º As competências das Procuradorias Especializadas são as definidas nas Subseções da 
Seção II do Capítulo V do Título I da Lei Complementar nº 208, de 16 de junho de 2010.

CAPÍTULO V
Dos  PROCEDIMENTOS  RELACIONADOS  AO  RECEBIMENTO  E  À  DISTRIBUIÇÃO  DE 
PROCESSOS E DOCUMENTOS NO ÂMBITO DA PGM

Seção I
Dos procedimentos relacionados ao Protocolo Setorial

Art. 5º O Recebimento de Processos e Documentos no Protocolo Setorial da PGM dar-se-á da 
seguinte forma:

I – Registrar-se-á o documento ou o processo no protocolo da PMG, especificando-se a matéria a 
que se relaciona, onde será gerado um novo número pelo sistema informatizado “Q-Jurídico”, o 
qual será gravado em etiqueta a ser afixada no documento, que deverá ser previamente autuado,  
ou na capa do processo, caso já esteja devidamente autuado pelo Órgão de Origem;
II – Conferir-se-á a numeração sequencial  de páginas com carimbo do Órgão de origem, bem 
como,  se  todos  os  documentos  juntados  aos  autos  estão  devidamente  chancelados  pelos 
respectivos signatários; 
III – Se as páginas do documento ou do processo não tiverem sido devidamente numeradas, o 
servidor do protocolo procederá à respectiva numeração, com aposição do carimbo da PGM e da 
sua assinatura; e 
IV – Verificar-se-á se há petição ou despacho endereçado a alguma Procuradoria Especializada, 
caso em que a ela será remetido; do contrário, proceder-se-á a remessa do feito, no sistema “Q-
Jurídico”, ao Setor competente, conforme a respectiva competência e de acordo com os termos da 
Portaria nº 03/2013/PGM, de 08 de março de 2013, publicada na Gazeta Municipal nº 1195, de 12  
de março de 2013, que disciplina os procedimentos a serem adotados pelo protocolo da PGM.
V – Retornando o processo dos outros setores da PGM para remessa a Órgão diverso, deverá o 
servidor do Protocolo registrar o seu andamento no sistema “Q-Jurídico”, especificando o Órgão de 
destino, e emitir o competente relatório que acompanhará o processo físico até o Órgão de destino,  
local em que será assinado o relatório para comprovação do recebimento do feito.

Seção II
Dos procedimentos relacionados às Procuradorias Especializadas da PGM

Art.  6º  O  Recebimento,  a  Distribuição  e  a  Tramitação  de  Processos  nas  Procuradorias  
Especializadas dar-se-ão da seguinte forma:
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I – O servidor de cada Procuradoria Especializada receberá o processo físico e registrará o seu  
recebimento no sistema “Q-Jurídico”;
II – Analisará se o processo está devidamente instruído, bem como o que está sendo requerido, e o 
levará ao conhecimento do Procurador-Chefe para que este determine a providência cabível;
III – O Procurador-Chefe determinará, por despacho, a providência a ser realizada e encaminhará 
o processo ao servidor do setor para que esta proceda aos devidos encaminhamentos, conforme 
determinado;
IV – Caso seja determinada a distribuição do feito a um Procurador para a competente análise  
jurídica, proceder-se-á à respectiva anotação no referido sistema, com especificação do nome do 
Procurador e a providência determinada pelo superior hierárquico;
V  –  Em  ato  contínuo,  será  impresso,  pelo  servidor  do  setor,  documento  onde  constará  a  
especificação  do(s)  processo(s)  que  será(ão)  entregue(s)  ao  Procurador  para  realização  da 
incumbência que lhe tenha sido determinada pelo Procurador-Chefe;
VI – Ao receber o Processo, o Procurador aporá automaticamente a sua assinatura no documento  
de entrega, que será arquivado em pasta reservada na respectiva Procuradoria Especializada; 
VII – Após realizada a incumbência que lhe fora determinada, o Procurador do Município devolverá 
os autos à respectiva Procuradoria Especializada, momento em que o servidor do setor registrará a 
devolução do feito no sistema “Q-Jurídico”, inclusive especificando o ato jurídico que tenha sido 
realizado pelo Procurador, e assinará o livro de protocolos que fica sob a guarda e zelo de cada 
Procurador, como prova da devolução e do recebimento do processo;
VIII  –  Recebido  o  processo  na  Procuradoria  Especializada,  proceder-se-á  a  sua  entrega  ao  
Procurador-Chefe para apreciação superior, que poderá acolher ou não o posicionamento jurídico 
(Parecer Jurídico ou Despacho) lançado nos autos pelo Procurador do Município ou determinar a  
realização  de  nova  providência.  No  caso  de  inacolhimento  do  pronunciamento  jurídico  pelo 
Procurador-Chefe, este deverá apor a devida fundamentação; 
IX – Caso entenda necessário, pode o Procurador-Chefe encaminhar o feito à apreciação superior 
do Procurador-Geral do Município;
X – Após o pronunciamento do Procurador-Chefe, o servidor do setor providenciará, sucintamente, 
o seu registro no “Q-Jurídico” e confeccionará o competente despacho de encaminhamento do 
processo, via protocolo setorial da PGM, ao Órgão competente para conhecimento e providências.  
Parágrafo único.  O Procurador-Chefe,  se assim entender  pertinente,  analisará pessoalmente o 
processo, exarando o competente pronunciamento jurídico, caso em que o submeterá à apreciação 
do seu superior hierárquico, o Senhor Procurador-Geral do Município.

CAPÍTULO VI
DOS  PROCEDIMENTOS  RELACIONADOS  AO  TRÂMITE  DE  ANTEPROJETO  DE  LEI  DE 
INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO NA PGM

Art. 7º O trâmite de minuta de anteprojeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal na  
PGM se dará da seguinte forma:

I – Os Órgãos ou Entidades da Administração Pública Municipal deverão encaminhar  à PGM,  
juntamente com a minuta do anteprojeto de lei, a respectiva exposição de motivos ensejadores da  
proposta (parágrafo único do art. 6º da LC nº 208, de 16 de junho de 2010);
II  –  As  referidas  minuta  e  mensagem  deverão  ser  encaminhadas  via  ofício  direcionado  ao 
Procurador-Geral, que as encaminharão para a competente análise jurídica da PAAL, que poderá, 
dependendo da matéria posta em apreciação, solicitar o pronunciamento jurídico (parecer jurídico) 
prévio de outra Procuradoria Especializada;
III  –  Se  estiver  em  conformidade  com  os  princípios  constitucionais  e  legislação  vigente,  o 
Procurador-Chefe  da  PAAL  encaminhará,  via  ofício,  a  minuta  e  a  respectiva  mensagem  à 
Secretaria Municipal de Governo; caso contrário, fará as devidas considerações e as remeterá ao 
Órgão de origem para as devidas alterações ou demais providências.
§ 1º Finalizada a análise jurídica, será a minuta do anteprojeto de lei, com a respectiva exposição 
de motivos ensejadores da proposta, encaminha, via protocolo da PGM, ao Protocolo do Gabinete 
do Prefeito, que a encaminhará ao Setor de Assistência Técnica em Legislação e Documentos 
Oficiais da Secretaria de Governo a fim de que seja adequada aos padrões de formatação e timbre  
oficiais.
§  2º  Caso o Projeto de Lei  seja  aprovado com emenda parlamentar,  poderá o Prefeito,  caso  
entenda necessário, encaminhar à PAAL para análise e parecer antes de sancionar ou vetar a Lei.
§ 3º Se aplicam, no que couber, os procedimentos previsto neste artigo ao trâmite da minuta de  
Decreto e outros atos de caráter normativo.

CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS

Art.  8º  A inclusão  de  dotações  para  o  pagamento  de  precatórios  na  Lei  Orçamentária  Anual  
obedecerá ao disposto no art. 100 da Constituição Federal e no art. 78 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT.

Art. 9º A Procuradoria Geral do Município providenciará anualmente, junto ao Poder Judiciário, a 
relação de todos os precatórios judiciários emitidos em desfavor do Município e apresentados até  
1º de julho do ano em curso, acompanhados dos respectivos ofícios requisitórios, bem como a 
relação dos débitos constantes de precatórios judiciários pendentes de pagamento, encaminhando-
as a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

CAPÍTULO VIII
DA VIGÊNCIA
Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

CAPÍTULO IX
DA APROVAÇÃO
Art. 11. 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, 23 de setembro de 2013.

ROGÉRIO LUIZ GALLO
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU N° 002/2013

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO E À COBRANÇA 
DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

VERSÃO: 01
DATA:
ATO APROVAÇÃO: 

UNIDADE RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º A presente instrução normativa disciplina os procedimentos relacionados à administração e 
à cobrança da dívida ativa do Município de Cuiabá .

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA
Art.  2º  Os procedimentos  constantes  desta normativa se aplicam aos débitos  tributários  e não 
tributários devidos ao Município de Cuiabá.

CAPÍTULO III 
DA BASE LEGAL
Art. 3º A presente Instrução Normativa é alicerçada juridicamente nos seguintes diplomas legais, 
dentre outros:
I – Lei Orgânica Municipal; 
II – Lei Complementar nº 208, de 16 de junho de 2010;
III – Lei Complementar nº 043, de 23 de dezembro 1997;
IV – Instrução Normativa nº 001/2010 (Normas das Normas), de 28 de abril de 2010, aprovada pelo 
Decreto Municipal nº 4.905/2010, publicada na Gazeta Municipal nº 1002, de 30 de abril de 2010.

CAPÍTULO IV
DA  ESTRUTURA,  DA  COMPETÊNCIA  E  DOS  PROCEDIMENTOS  RELACIONADOS  À 
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA
Seção I
Da inscrição em dívida ativa de débitos tributários e não-tributários

Art.  4º  A  inscrição  de  débitos  em  dívida  ativa  obrigatoriamente  ocorre  mediante  processo 
administrativo, obedecendo aos seguintes trâmites:

I – Recebimentos de processos administrativos pela Procuradoria Fiscal:

a)  os  processos  administrativos  que  ensejarão  a  inscrição  de  débitos  em Dívida  Ativa  serão 
recebidos  mediante  Guia  de  Tramitação  (GT),  as  quais  deverão  ser  arquivadas  no  setor  de 
atendimento;

b) após o recebimento mediante a emissão de Guia de Tramitação, o servidor responsável lançará  
a entrada dos autos na Procuradoria Fiscal no sistema do Protocolo Central da Prefeitura Municipal  
de Cuiabá-MT, bem como em cadernos de controle internos;

c)  em  seguida,  serão  os  processos  administrativos  encaminhados  ao  Procurador-Chefe  da 
Procuradoria Fiscal para despacho inicial, o qual encaminhará os autos ao setor de Dívida Ativa, 
departamento competente para a inscrição;

d) logo após, o servidor do atendimento realizará novamente as anotações cabíveis no sistema de  
protocolo, bem como nos cadernos de controle, fazendo constar a chegada do processo no setor  
de dívida ativa. 

II  –  Recebimentos  dos  processos  administrativos  pelo  Setor  de  Dívida  Ativa  e  efetivação  da 
inscrição:

a) o servidor competente, lotado no Departamento de Dívida Ativa receberá os autos que ensejarão 
a inscrição em dívida através de Guia de Tramitação (GT), a ser emitida pelo setor de atendimento 
da Procuradoria Fiscal; 

b) em seguida, distribuir-se-á o processo a um servidor a ser designado pelo Diretor(a) de Dívida 
Ativa, que confeccionará a inscrição diretamente no sistema de Gestão Tributária – GAT, o qual  
realizará os cálculos e atualização monetária dos débitos. 

III – Arquivamento do Processo Administrativo: 

a) após a competente inscrição, o processo administrativo físico é arquivado na própria Diretoria de 
Dívida Ativa;

b)  a  guarda,  organização  e  conservação  dos  processos  administrativos  ficam  a  cargo  desta 
Diretoria. 

IV – Cobrança dos débitos inscritos em Dívida Ativa:

a) após a regular inscrição do débito em dívida ativa, deverá a Procuradoria Fiscal, caso o mesmo 
não tenha sido devidamente adimplido, proceder à competente cobrança judicial desses débitos, 
realizando o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal;

b) a petição inicial da Ação de Execução Fiscal será eletronicamente emitida pelo Sistema GAT, 
bem como a Certidão de Dívida Ativa que a acompanhará; 

c) cada débito possuirá uma Certidão de Dívida Ativa confeccionada com base na sua legislação 
correspondente, para tanto, o sistema reserva uma formula para cada espécie de crédito tributário  
e não-tributário, calculando-o sempre nos termos legais;

d) após a emissão da peça vestibular e da Certidão de Dívida Ativa correspondente, acostar-se-á a  
estas o Boletim de Cadastro (Imobiliário ou Mobiliário), cuja espécie dependerá do Cadastramento 
da Prefeitura. 

Seção II

Da compensação de débitos tributários e não tributários

Art. 5º A compensação de débitos tributários e não tributários obrigatoriamente ocorre mediante 
processo administrativo, obedecendo aos seguintes trâmites:

I – Recebimento do Processo na Procuradoria Fiscal:

a) a compensação de valores é realizada mediante a instauração de processo administrativo, cuja 
origem é em regra do contribuinte interessado;
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