
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
VALE DO CABAÇAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL 
CIDADE DAS AGUAS 

                                CNPJ: 01.367.788/0001-31 

 

                   EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 

 

    DA FINALIDADE:  contratação de empresa L. RICARDO DE MAGALHÃES 

EIRELI. Na modalidade de inexigibilidade, para a Contratação de empresa para 

prestação de serviços de cotações de preços através do Sistema Informatizado, cotação 

de melhor preço do mercado, para atender a demandas de todos os veículos das 

secretarias municipais de Reserva do Cabaçal – MT. 

 

    DO OBJETO: contratação de empresa L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI. 

Na modalidade de inexigibilidade, para a Contratação de empresa para prestação de 

serviços de cotações de preços através do Sistema Informatizado, cotação de melhor 

preço do mercado, para atender a demandas de todos os veículos das secretarias 

municipais de Reserva do Cabaçal – MT. 

   CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal - MT, com sede a 

Av. Mato Grosso, n.º 221, Bairro Centro, inscrita sob o CNPJ n.º 01.367.788/0001-31, 

neste ato representado pelo Sr. JONAS CAMPOS VIEIRA, portador da cédula de 

identidade RG n.º 11505974 SJ/MT e inscrito sob o CPF n.º 842.810.061-68, Prefeito 

Municipal, brasileiro , solteiro, residente e domiciliado na avenida Cáceres s/n, 

RESERVA DO CABAÇAL –MT. 

    CONTRATADA: L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI., cadastrada no CNPJ 

Nº: 17.922.286/0001-65 Com Sede na Rua Américo Salgado, nº 398, Área B, 

Desdobrado da lixeira. CUIABA- MT -  CEP: 78008415. Neste ato representado 

pelo senhor: LUIS RICARDO MAGALHÃES, Brasileiro, Solteiro, Empresário, 

Portador da célula de identidade  RG nº 20132298 SSP/MT e do CPF nº 

027.181.071-89, Residente e Domiciliado na AV: Santa Laura nº 14, Quadra 68,  

Bairro Costa Verde, VARZEA GRANDE/MT. 

 



 

DA JUSTIFICATIVA: A Despensa da licitação se justifica por ser um serviço 

especifico, conforme elencados no art. 24 da lei 8.666/93 de 21.06.1993. 

DO RESPALDO: a dispensa da licitação tem respaldo no art. 24 Inciso II, da lei nº 

8.666/93 de 21.06.1993. 

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA:  

HABILITAÇÃO JURIDICA:  

A) copia do contrato social em vigor, devidamente registrado  na junta comercial,. 

B) Copia autenticada do RG e CPF dos sócios. 

 

 

REGULARIDADE FISCAL: 

A) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica. 

B) Certidão negativa de débitos federal 

C) Certidão negativa de débitos estadual. 

D)  Certidão negativa de débitos (FGTS) 

E) Certidão negativa de débitos (INSS) 

F) Certidão negativa de débitos trabalhistas 

 

 

DO VALOR:  

A Contratante pagara a Contratada o valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais) para a 

prestação do serviços de cotações de preços através do Sistema Informatizado, cotação 

de melhor preço do mercado, para atender a demandas de todos os veículos das 

secretarias municipais de Reserva do Cabaçal – MT. Os quais tais importância inclui 

as despesas relativas a tributo federais, estaduais  e municipais, por ventura incidentes 

sobre a atividades contratada, fretes, deslocamentos, seguro contra acidentes de 

trabalho, e emolumento, encargos sociais, trabalhistas e previdenciário. 

 DA FORMA DE PAGAMENTO; 

O pagamento será efetuado em ate 2 dias após a realização dos serviços, mediante 

apresentação de nota fiscal/ fatura devidamente atestada, atendo totalmente as mínimas 



estabelecidas no contrato. Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos 

relativos ao contrato, ainda que a requerimento da contratada. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

As despesas reativas as esta contratações correrão por conta de recursos próprios nas 

seguintes dotações. 

03 – sec. Munc. De Administração e Planejamento 

001 – Gabinete do Secretario  

Red. 79-04.122.0002.2013.3.3.90.39. 1.00 

 R$ 506.798,56 

 

DO FORO: 

As partes elegem com domicilio legal, o Foro de Araputanga, estado de Mato Grosso, 

para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato, excluindo-se qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

Ratifico a Inexigibilidade de licitação nº 02/2021 dos procedimentos licitatórios, em 

consonância com a justificativa apresentada e autorizada; 

 

                                                                   Reserva do Cabaçal, 08 de junho de 2021. 

 

 

 

 

                                          JONAS CAMPOS VIEIRA 

                                            PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


