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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA 

C0NVITE N.º 05/2015. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS, Estado de Mato Grosso, localizada à 

Avenida Duque de Caxias, n.º 526, Bairro Vila Aurora, 

torna público para conhecimento dos interessados que a 

licitação na modalidade Convite 05-2015, tendo como 

objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM DOCUMENTAÇÃO 

FOTOGRÁFICA, MONTAGEM DE ACERVO E 

ORGANIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES NO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT”, 

CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO 

EDITAL”, foi considerada frustrada, por não ter licitantes 

habilitados. 

 

SIRLEIA DAS DORES OLIVEIRA – ME descumpriu 

os itens: 6.2.1.6,6.2.2.1 letras “a” e “c” e 6.2.2.2 letra “b” 

do edital. 

 

DINA DE MIRANDA ASSIS – ME descumpriu os itens: 

6.2.2.1 letras “a” e “c” e 6.2.2.2 letra “b” do edital. 

 

W.G. MIRANDA – ME descumpriu os itens 6.2.1.10, 

6.2.2.1 letras “a” e “d” e 6.2.2.2 letra “b” do edital. 

 

Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 2016. 

 

 

_____________________________________ 

LEANDRO JUNQUEIRA DE PÁDUA ARDUINI 

Presidente da CPL. 

 
 
 
 
 

_________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2016, DE 07 DE 

JANEIRO DE 2016. 

 

 

Dispõe sobre os procedimentos para concessão de redução 

de carga horária, conforme Lei Municipal nº 8.563/2015 

 

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas 

atribuições legais, considerando a necessidade de 

normatizar os procedimentos para concessão de redução de 

carga horária aos servidores públicos municipais, 

conforme Lei Municipal nº 8.563/2015. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º O servidor público municipal responsável legal e 

cuidador direto de portador de necessidade especial que, 

comprovadamente necessite de assistência permanente, 

independentemente de estar sob tratamento terapêutico 

terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga 

horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral 

remuneração. 

 

§1º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se 

servidor público municipal apto a pleitear redução de carga 

horária: 

 

 Servidor público efetivo; 

 Servidor celetista estável. 

 

§2º No caso de ambos os pais ou responsáveis pela pessoa 

com deficiência serem servidores municipais, será 

autorizada a redução de carga horária somente a um deles, 

exceto quando ambos forem responsáveis por pessoas 

distintas. 

 

Art. 2º A redução da carga horária para assistência à 

pessoa com deficiência está condicionada à formalização 

de requerimento, conforme modelo estabelecido no Anexo 

Único desta Instrução, dirigido ao Secretário Municipal de 

Administração, através do Departamento de Recursos 

Humanos e Gestão de Pessoas. 

 

§1º O requerimento a que se refere o “caput” deste artigo 

deverá conter a manifestação de ciência da chefia imediata 

bem como o horário de trabalho a ser realizado em caso de 

Oseias
Realce
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deferimento. O mesmo deve ser protocolado, devidamente 

instruído com as seguintes documentações: 

  

I. Documentos pessoais do servidor e do seu 

dependente com deficiência: 

a. Documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de 

endereço atual, do servidor; 

b. Documentos pessoais (RG e CPF) da pessoa com 

deficiência; 

c. Certidão de nascimento da pessoa com deficiência; 

d. Certidão de casamento ou equivalente (para cônjuge); 

e. Termo de Guarda, Tutela, Curatela ou Interdição para 

servidor que, por determinação judicial, tenha sob sua 

responsabilidade pessoa com deficiência; 

f. Escritura pública lavrada em cartório declarando a 

dependência econômica e social da pessoa com 

deficiência. 

 

II. Documentos complementares 

 

a. Laudo(s), médico(s) original (is) atualizados, 

emitido(s) pelo(s) médico(s) assistente(s) 

especialista(s), contendo obrigatoriamente: 

 Nome completo da pessoa com deficiência; 

 Nome completo da doença(s) com o(s) CID (s) 

respectivo(s),  

 Terapêutica proposta (se houver); 

  Prognóstico;  

 Se a deficiência é irreversível;  

 Se há necessidade de assistência permanente;  

 Data, assinatura e carimbo legível do (s) profissional 

(is) com respectiva especialidade e número do 

registro profissional; 

 

b. Exames complementares anteriores e atualizados; 

c. Declaração de terapia realizada pela pessoa com 

deficiência (se houver), constando os dias da semana 

e horários em que são realizados os atendimentos, 

data, assinatura e carimbo legível do(s) profissional 

(is) responsável (is) pelo tratamento (s) com indicação 

da respectiva especialidade e número de registro do 

profissional. 

 

§2º O Departamento de Recursos Humanos encaminhará o 

requerimento devidamente instruído para o Departamento 

de Saúde Ocupacional e Perícia Médica - DESOPEM, para 

realização de avaliação médica e assistencial. 

 

§3º O DESOPEM encaminhará o laudo conclusivo, 

constando se é indispensável à assistência pessoal do 

servidor à pessoa com deficiência e se a deficiência é 

irreversível ou não, para deliberação do Secretário 

Municipal de Administração. 

 

Art. 3º O benefício de que trata esta Instrução Normativa 

será concedido pelo prazo de 01 (um) ano, publicado 

através de Portaria, podendo ser renovado, 

sucessivamente, à vista de requerimento de renovação do 

servidor público municipal, observadas as disposições dos 

artigos 1º e 2º desta Instrução Normativa. 

 

§1º Durante a análise processual, poderão ser exigidos 

outros documentos que se façam necessários a fim de sanar 

eventuais dúvidas e questionamentos. 

 

§2º Não tendo sido protocolado o requerimento de 

renovação da concessão do beneficio da redução da carga 

horária até o 1º dia útil subsequente ao término do prazo 

de afastamento concedido para assistência à pessoa com 

deficiência, o Departamento de Recursos Humanos 

providenciará o cancelamento automático do benefício, 

enviando comunicado à unidade de trabalho do 

beneficiário para que passe a exigir o cumprimento da 

carga horária integral, a fim de proceder os descontos 

cabíveis, no caso de eventuais descumprimentos. 

 

Art. 4º A redução da carga horária cessará quando findo o 

motivo que o tenha determinado, devendo o servidor 

comunicar o fato ao Departamento de Recursos Humanos 

e Gestão de Pessoas. 

 

Art. 5º Durante o período de gozo do benefício, o servidor 

abster-se-á de outras atividades remuneradas no lapso 

temporal em que obtiver a concessão, sob pena de 

interrupção do mesmo, bem como desconto proporcional 

dos vencimentos até que reassuma a carga horária integral 

do cargo. 

 

Art.6º Esta Instrução Normativa entra em vigor da data de 

sua publicação revogando as disposições em contrário.  

 

Rondonópolis – MT, 08 de janeiro de 2016. 

 

 

 

ADNAN JOSÉ ZAGATTO RIBEIRO 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

Modelo Requerimento para Concessão Redução de Carga Horária 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

Nome Sexo   (   ) M   (   ) F 

Matrícula Data de Nasc. Idade Telefone 

RG Org. Expedidor CPF 

End. Resid. Nº Bairro 

Vínculo Cargo Carga Horária 

Órgão de Origem Lotação 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Nome Sexo (   )M   (   )F 

RG Org. Expedidor CPF 

Data de Nascimento Idade Grau de Parentesco 

 

MOTIVO 

             Concessão do benefício                                                                     Renovação do benefício 

 

JUSTIFICATIVA DO REQUERIMENTO 



   Diário Oficial - DIORONDON Nº 3625 – Rondonópolis Quinta - Feira, 07 de Janeiro de 2016  

 

Av. Duque de Caxias, 1000 – Bairro Vila Aurora – Fone (66) 3411-5716 – Cep. 78.740.022 – Rondonópolis-MT.                  11 

 

Eu, abaixo assinado, venho requerer redução em 50% da carga horária de trabalho por ser responsável legal e cuidador 

direto da pessoa com deficiência acima identificada, em virtude do benefício previsto no Art.1º, §1.º, da Lei n.º 

8.563/2015, conforme documentos anexos.  

Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade das informações prestadas é punível nos termos da lei.  

Nestes termos, 

Pede Deferimento.                   

                                                                Rondonópolis-MT, _____/_____/_____. 

 

Assinatura do Servidor 

 

HORÁRIO A SER CUMPRIDO EM CASO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO 

 

Em caso de deferimento da concessão do benefício de redução da carga horária, o servidor exercerá suas funções no 

horário das __________ às __________. 

Rondonópolis-MT, _____/_____/_____. 

Assinatura do Chefe Imediato 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ABERTURA DO PROCESSO 

I. Documentos Pessoais do servidor e do seu dependente com deficiência 

1. Requerimento próprio, devidamente preenchido e assinado; 

2. Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de endereço atual do servidor; 

3. Cópia dos documentos pessoais da pessoa com deficiência (RG e CPF);  

4. Certidão de Nascimento da pessoa com deficiência; 

5. Certidão de Casamento ou equivalente (para cônjuge); 

6. Termo de Guarda, Tutela, Curatela ou Interdição para o servidor que, por determinação judicial, tenha sob sua 

responsabilidade pessoa com deficiência; 

7. Escritura pública lavrada em cartório declarando a dependência econômica e social da pessoa com deficiência. 
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II. Documentos Complementares 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Laudo(s), médicos(s) original(is) atualizados, emitido(s) pelo(s) médico(s) assistente(s) especialista(s), contendo 

obrigatoriamente:  

 Nome Completo da pessoa com deficiência; 

 Nome Completo da doença(s) com o(s) CID(s) respectivo(s); 

 Terapêutica proposta (se houver) 

 Prognóstico; 

 Se a deficiência é irreversível; 

 Se há necessidade de assistência permanente; 

 Data, assinatura e carimbo legível do(s) profissional(is) com respectiva especialidade e número do registro 

profissional. 

2. Exames complementares anteriores e atualizados. 

3. Declaração de terapia realizada pela pessoa com deficiência (se houver), constando os dias da semana e horários em 

que são realizados os atendimentos, data, assinatura e carimbo legível do(s) profissional(is) responsável(is) pelo 

tratamento(s) com indicação da respectiva especialidade e número de registro profissional. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

1. A documentação acima e imprescindível para análise da solicitação; 

2. O servidor deverá aguardar convocação do DESOPEM para visita social e avaliação médica pericial; 

3. O servidor deverá aguardar o deferimento para dar iniciar ao usufruto do benefício.  




